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24 Vrede

Geachte lezers...In dit nummer

Beste lezers 
van lifeline 
magazine,
Verwachten wij vrede in 2013 in de hele wereld? Dat is niet waar-
schijnlijk denk ik, omdat wij mensen de weg naar vrede vaak 
maar zo moeilijk kunnen vinden. We weten dat Jezus op een dag 
vrede zal brengen op aarde.

Dus hoe vinden we in het hier en nu vrede in ons leven? We kun-
nen Jezus vragen om vrede in ons leven te brengen. Eerst met 
God zelf, door te aanvaarden dat Jezus gestorven is voor al onze 
tekortkomingen, zwakheden en missers, waardoor wij vergeving 
ontvangen en in zijn aanwezigheid mogen komen. 

Dan, omdat we vrede beginnen te ervaren in ons leven, kun-
nen we erin groeien dat ook in onze relaties te brengen. Met 
uw meest nabije naaste bijvoorbeeld; uw man of vrouw. Schei-
dingscijfers zijn hoog, maar het is zo veel waard om uw partner 
te leren aanvaarden zoals Jezus u heeft aanvaard. Als u de pro-
blemen oplost dan zitten kinderen inwendig juichend aan tafel 
en ervaren geborgenheid, liefde en vrede. Willen we vechten en 
worstelen en zweten voor vrede in ons gezin? Soms was het 
liefde op het eerste gezicht, moet dat eindigen in een flitsend 
einde van de relatie ? Het vereist een sterk geloof om stand te 
houden, te gaan voor het goede en je gezamenlijke dromen 
waar te maken. Welke dromen heeft u samen in 2012? Herin-
nert u zich dat trouw niet op een gevoel gebaseerd is, maar 
een verbond waaruit liefde voortkomt, een verbond met elkaar 
en God als een drievoudig snoer dat niet snel verbroken kan 
worden? Misschien hebben we elkaar nog vijf jaar gegeven om 
weer iets op te bouwen en ervaren we verzoening in een van de 
meest intieme en persoonlijke relaties. Beter dan te scheiden en 
daarvoor een scheidingsmakelaar te zoeken , die triest genoeg 
ook al nodig zijn in Nederland. 

Vrede dus wens ik u met God, Jezus Christus, uw medegelo-
vigen, uw man of vrouw en uw kinderen. Vrede met de buren? 
Die zijn auto op uw plek parkeert of nooit gedag zegt? In deze 
maanden in 2012 zijn er buurtfeesten om elkaar beter te leren 
kennen en waarderen, en de meeste buren vallen wel mee, zijn 
aardig, en vaak is de barbecue een gezellig gebeuren.

Vrede roept iets op van tevredenheid, van geborgen zijn met 
elkaar, met God, met Jezus Christus, van je veilig voelen en ver-
trouwd en blij zijn met de voorspoed van je naaste. Die gun ik u 
allen van harte!

Met vriendelijke groet,
Frans Danenberg, Redactie Lifeline

In de woorden van Jezus Christus: www.biblija.net
Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
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Roeping Roeping

Bezoek uit de 
schoorsteen!

Door Tony Goudie Ik ontdekte een vogel die op de schoorsteenpot terecht 
gekomen was en in de schoorsteen was gevallen voor een 
onuitgenodigd en zeker onbedoeld bezoek. 
Wat moest ik nu doen? Laat ik de uitdrukking ‘Wat om-
hoog gaat, moet omlaag komen’, maar eens omdraaien! 
Er leek geen enkele mogelijkheid te zijn om de gevederde 
vriend nog verder naar beneden te halen, omdat een cirkel-
vormige metalen klep die de trek van de kachel reguleert, 
elke val naar beneden volledig blokkeerde, zelfs als deze 
in verticale positie gedraaid werd. Terug naar boven was 
blijkbaar de enige optie. 
De dierenbescherming (ja, we belden hen zelfs op) stelde 
voor dat een borstel op een stok er misschien voor zou 
zorgen dat de vogel naar boven zou vliegen, maar schoor-
steenvegers gebruiken tegenwoordig stofzuigers. Ik ma-
noeuvreerde mijn hoofd voorzichtig in de kachel en scheen 
met een zaklamp naar boven. Een dikke ekster keek naar 
beneden, duidelijk gestrest (verbeeld je maar hoe ik dat 
wist). Mijn gezin en ik hadden het gevoel dat elke optie al 
was bedacht en zelfs uigesloten voordat wij die zelfs maar 
bedachten, dus de ekster zou moeten blijven zitten op de 
klep en sterven in roetachtige duisternis :( 
“OK, als al het andere niet werkt, proberen we gebed…” 
Waarom was dit niet mijn eerste reactie? “Het gaat niet luk-
ken,” zei ik tegen mezelf, “we hebben alles geprobeerd. De 
vogel kan niet naar boven en de vogel kan niet naar bene-
den. Hij is te dik en hij is ook te bang om door ons gepakt 
te worden. We hebben aan alle mogelijkheden gedacht.” 
Behalve gebed natuurlijk. Dus knielde ik neer en vroeg om 
hulp: “Medeleven moet tot actie lijden” dacht ik. 
Een Bijbeltekst kwam bij me naar boven, waarin God zegt 
dat hij het ziet als een mus valt. Er valt er niet één op de 
grond (of in een schoorsteen) zonder dat God er van weet. 
Oké, eksters zijn een beetje groter dan mussen, maar God 
zorgt voor al Zijn schepselen, toch? 
Ik pakte een flexibele metalen stok met een kleine grijper en 

wurmde me nog een keer achterste voren de houtkachel 
in, en keek voorzichtig naar boven. De ekster keek naar 
me. Ik keek naar de ekster. Nee hoor, absoluut onmogelijk. 
Maar had ik niet net gebeden? De vogel had zich verder 
teruggetrokken in het rookkanaal en was nu nog verder 
buiten mijn bereik. “Sorry Heer” zei ik in mezelf, omdat ik 
niet teleurgesteld wilde zijn of aan het onmogelijke wilde 
twijfelen. 
(Ik waardeer het dat je me al voor bent, omdat je al weet 
wat er gaat gebeuren, maar wees alsjeblieft geduldig en 
laat me het vertellen op mijn eigen ademloze manier.) “Oké” 
zei ik tegen mezelf, “Rek je zover mogelijk uit en por met de 
stok”.  Dus ik porde. De ekster gleed ongeveer een halve 
meter naar beneden. Ik opende snel de klem van de grijper 
en kreeg de rechterpoot te pakken. De klem hield de poot 
goed vast, de ekster worstelde en raakte in paniek, maar 
voor ik het wist was de vogel eruit en gleed naar beneden 
van de nu verticale metalen klep af. Hoewel vogels er nogal 
dik uitzien, zijn het alleen de veren die ze er groter uit laten 
zien. Ik hield mijn gevederde vriend vast en we keken naar 
elkaar. Wow, nu voelde ik me echt schuldig over mijn twijfel 
over wat gebed kan doen. 
Ik moet bekennen dat ik tranen in mijn ogen had. Ik weet 
niet zeker waarom, maar waarschijnlijk door een combina-
tie van dingen:
*Het plotselinge resultaat (minder dan een minuut) van iets 
waarvan ik had gedacht dat het onmogelijk was.
*Het redden van een klein leven.
*Het getuigenis voor mijn gezin die ik had verteld over het 
gebed (‘laatste redmiddel’: en daar ben ik niet trots op.)
*Het gevoel van de nabijheid van God en mijn zekerheid 
dat Hij erbij betrokken was. Had de Bijbel mij niet verteld 
dat Hij zorgt voor kleine vogels evenals voor de sterren van 
de melkweg?
*De gelegenheid om dit verhaaltje met jullie te delen ter be-
moediging.
Wij openden het raam en lieten de ekster gaan, de witte 
borst besmet met roet. Hij vluchtte weg zonder ook maar 
over zijn vleugel te kijken. Dus welke lessen heb ik geleerd? 
*Zet God op de eerste plaats.
*Heb medelijden met schepselen die lijden. 
*Wees je er bewust van dat hoewel God veel van vogels 
houdt; wij nog veel waardevoller zijn dan een zwerm mus-
sen. 
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Mijn gezin en ik wonen in een landelijk gebied en we 
zijn gewend aan wilde dieren. We hebben een hout-
kachel in onze woonkamer. Op een dag werd ik opge-
schrikt door een krabbelend en slippend geluid in de 
schoorsteen. 

 Een dikke ekster 
keek naar beneden, 

duidelijk gestrest.
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Inzicht

Is stress & drukte te vermijden?

Seizoen om 
hebberig te zijn!
Door Tammy Tkach

Het is geen grapje, ik zag dit echt op een winkelruit! 
De boodschap is niet langer meer subtiel of bedekt – 
deze dagen zijn er om hebberig te zijn. 

Winkeliers beginnen het advertentiegeweld elk jaar vroe-
ger en overstromen ons met folders, e-mails en reclames. 
Steeds meer mensen kopen cadeaus voor zichzelf terwijl 
ze aan het winkelen zijn voor anderen. Het lijkt alsof het er 
alleen maar om gaat dat we zoveel mogelijk kopen, of we 
het nu nodig hebben of niet. Ik wil het allemaal wel buiten-
sluiten, maar het is overal.

Niemand vindt de commercialisering van kerst prettig, 
maar het lijkt alsof niet veel mensen er echt iets aan doen. 
Is de gekte te vermijden – het koortsachtige winkelen, ver-
sieren, de feestjes, het koken, bezoek en al de stress?
Eén van mijn favoriete kerstliederen is ‘It Came Upon a 
Midnight Clear.’ Ik vind de zin ‘de wereld ligt in diepe stilte, 
om de engelen te horen zingen’ zo mooi. Het gedeelte die-
pe stilte doet me denken aan een wereldwijde pauze van 
alle activiteit. Alles en iedereen houdt zijn adem in als Jezus 
wordt geboren en de engelen zijn geboorte aankondigen 
met hun verbazingwekkende gezang.

Terwijl ik winkel, kook en bezoek heb tijdens deze kerst-
maand, vier ik ook een groot deel in stilte. Ik vind het heer-
lijk om bij mijn kerststalletje te zitten terwijl ik luister naar 
Josh Groban die dit lied en mijn andere favoriet, ‘Donker 
de nacht’ zingt. Ik geniet van de stille glans van lichtjes 
in mijn boom en op de schoorsteenmantel. Terwijl ik tijd 
neem voor serene en heilige stilte krijg ik een gevoel van 
verwachting, van samen met de hele schepping wachten 
op de komst van de Messias. 
De wereld wachtte duizenden jaren op de Ene die de loop 
van de menselijke geschiedenis zou veranderen en hen 
genade zou brengen. Het lijkt niet zo vergezocht om te 
denken dat er een stilte kwam over de engelen toen dat 
moment dichterbij kwam. Het was een geboorte als geen 
ander en niets is sindsdien ooit meer hetzelfde geweest. 
De wereld is vol van lawaai en geschreeuw. Ik denk dat 
onze kerstvieringen veel meer betekenis zouden kunnen 
hebben als we ze zouden vieren met minder geluid en acti-
viteit, in plaats van er nog meer in te proppen. Als je bijtijds 
klaar bent met de inkopen, een klein beetje versiert en de 
activiteiten beperkt heb je meer tijd over voor stilte. Als het 
dan allemaal voorbij is, begin je het nieuwe jaar niet hele-
maal uitgeput, maar met een gevoel van verwondering over 
wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Gezegende Kerst!

Ontwikkeling

Met stomheid 
geslagen!

Mijn vrouw leed er nog meer onder. Ze wilde 
zo graag een kind! Maar de kans was verke-
ken; ze was te oud. Wij waren kinderloos en 
dat zou altijd zo blijven.
Op een dag moest ik werken in de tempel. 
We waren ingedeeld bij toerbeurt en vandaag 
was het mijn beurt. Voor speciale taken in de 
tempel werd namelijk altijd geloot. We waren 
overtuigd dat God op die manier aanwees 
wie de speciale taak mocht verrichten. Het lot 
was op mij gevallen. God had mij gekozen! 
Ik was blij en tegelijk een beetje zenuwachtig. 
Het moest wél goed gaan.
Misschien zouden mijn dorpsgenoten nu wat 
meer respect voor me hebben. Waardig liep ik 
de tempel binnen en ging aan het werk.
Plotseling verscheen er iemand uit het niets. 
Daar stond ineens een onbekende man te-
genover me! Ik voelde me ontroerd. Zou dit 
een engel zijn? Kwam hij me troosten? En 
toen werd ik ineens bang. Misschien kwam hij 
me straffen, ik was immers kinderloos?
Mijn mond voelde droog aan en zweetdrup-

peltjes stonden op mijn voorhoofd.
Toen hij tegen me begon te spreken, wist ik 
niet wat ik hoorde. “Wees niet bang, Zacha-
rias, je gebed is verhoord en je vrouw Elisa-
bet zal een zoon ter wereld brengen. Je zult 
hem Johannes noemen.” Hier had ik altijd 
naar verlangd, jarenlang op gehoopt! Maar 
nu overviel me een grote twijfel. Was ik wel 
in orde? Was ik aan het hallucineren? Was dit 
mijn eigen fantasie? Kwam deze persoon wel 
echt van God? Ik moest uittesten of dit wel 
klopte. Vertwijfeld vroeg ik:“Wat voor teken 
krijg ik, zodat ik dit zeker kan weten? Want 
Elisabet en ik zijn al veel te oud om kinderen 
te krijgen”.
“Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht 
staat en ik ben gestuurd om jou dit goede 
nieuws te vertellen”, antwoordde de engel. 
“Omdat je me niet hebt geloofd, zul je niet 
meer kunnen spreken tot de dag dat mijn 
woorden zijn uitgekomen.” En met die woor-
den verdween hij.
Het was weer leeg om me heen. Ik probeer-

de wat te zeggen, maar ik kon geen woord 
uitbrengen. Na een paar seconden werd het 
me pijnlijk duidelijk dat ik had gekregen waar 
ik om had gevraagd. Een teken. Ik kon niet 
meer praten. Met spijt in mijn hart vroeg ik 
me af wat er zou zijn gebeurd als ik mijn twij-
fels had ingeslikt en de engel Gabriël op zijn 
woord had geloofd.

Negen maanden lang heb ik de tijd gehad om 
te bedenken wat ik zou willen zeggen op de 
dag dat ik weer zou kunnen praten. Negen 
maanden ook om na te denken over geloof. 
Tijdens die negen maanden viel er namelijk 
weinig meer te twijfelen. Elisabet was over-
duidelijk zwanger. Mijn geloof had al aanwe-
zig moeten zijn vóór dat dit zichtbare bewijs 
volgde. Het is gebleken dat, alhoewel ik mijn 
leven lang in God geloofde, ik toch weinig ge-
loof heb gehad. Maar door deze gebeurtenis 
is er wel een heleboel geloof in mij ontstaan. 
God heeft me geholpen om te gaan geloven 
op een grotere manier dan ik ooit voor moge-
lijk had gehouden.
Mijn eerste woorden, straks als we onze 
kleine baby Johannes in onze armen houden, 
heb ik daarom al klaar liggen in mijn hart. Ze 
zijn voor de Heer, mijn God.

Plotseling verscheen er iemand uit het niets. 
Er stond ineens een onbekende man tegenover me! 

Het was een schande. De mensen in mijn dorp fluisterden 
als ik langs kwam. “Hij moet wel heel verkeerd bezig zijn” en 
“Wat zou zijn geheime probleem zijn?”

Door Redactie Lifeline
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Geef me één  
reden om naar 
de kerk te gaan

Ja, de kerk kan vervelend zijn. Feitelijk kunnen alle relaties 
dat zijn. Jezus’ gebod “heb elkaar lief” (Johannes 13:34-
35) zou niet een echt gebod zijn als er geen goede redenen 
waren om elkaar niet lief te hebben!
Als we elkaar liefhebben ongeacht hoe onsympathiek we 
soms zijn, hebben we lief zoals Jezus ons liefheeft. Hij 
houdt van ons zelfs al zijn we nog zo vervelend, en boven-
dien, zelfs als we zijn liefde verraden. 
We hebben de neiging te verwachten dat de kerk bijna per-
fect is, ook al beseffen we wel, als we er goed over naden-
ken, dat de kerk bestaat uit mensen zoals wij – behoorlijk 
onvolmaakt. De waarheid is, dat geen kerk is “wat het zou 
moeten zijn”. Elke kerk heeft haar problemen. Maar on-
danks problemen, zijn er goede redenen om lid te zijn van 
een kerk, en we zullen er een paar bespreken in dit artikel. 
In Romeinen 12:5 schreef Paulus, “zo zijn we samen één li-
chaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaams-
delen.” Alle christenen worden geroepen tot het ene “li-
chaam van Christus”; we zijn allemaal verbonden met 
elkaar omdat we allemaal in verbinding staan met Jezus. 
Paulus omschrijft het in Efeziers 4:16 als volgt: “Vanuit dat 
hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het onder-
steund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. 
Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het 
lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.” Jezus 
verwacht van ieder van ons dat we onze taak doen om 
zijn lichaam in liefde op te bouwen. Het is dan ook zinloos 
om te zeggen dat Jezus onze vriend is, of dat we van Hem 
houden, als we weigeren betrokken te zijn bij de anderen 
die Hij zijn vrienden noemt. 
Westerse mensen zijn over het algemeen nogal individu-
alistisch. We denken graag dat we de dingen zelf kunnen 
doen en we vinden het niet prettig om afhankelijk te zijn van 
anderen. Maar dat is niet hoe Jezus het ziet. Het lichaam 
van Christus, de kerk, is veel groter dan wij individueel kun-
nen zijn.
Mijn, of jouw, plaatselijke kerk is waarschijnlijk niet ideaal, 
maar op een bepaald niveau is het een verzameling van ge-
lovigen – weliswaar elk met zijn of haar uniek pakket baga-
ge, problemen, hebbelijkheden en zonden. Maar ondanks 
onze onvolmaaktheden vormt elk van onze plaatselijke ker-
ken een zichtbaar teken van de onzichtbare werkelijkheid 
van God’s koninkrijk, omdat we gelovig zijn. In haar zwak-
heid is iedere plaatselijke christelijke kerk een getuigenis 
dat God zijn Zoon heeft gestuurd om zondaars – zoals jij 
en ik - te redden.
De kerk is ook de plek waar we ons nieuwe leven kunnen 
oefenen, waar we leren anderen te vergeven zoals wij ver-
geven zijn en waar we leren anderen lief te hebben zoals 
Jezus ons heeft lief gehad en Zichzelf voor ons gegeven 
heeft (Efeziërs 4:32). Niet alleen onze vrienden en de men-

sen die we mogen, maar alle mensen.
Door samen te werken kan iedere plaatselijke kerk een 
sterk, positief verschil maken in de gemeenschap, in de 
levens van beschadigde mannen, vrouwen en kinderen. 
Het is vaak een groep van betrokken en gemotiveerde le-
den van een plaatselijke kerk die hongerige mensen voedt, 
zorgt voor kleding voor arme mensen, naschoolse huis-
werk assistentie biedt aan minder bedeelde buurkinderen, 
verslavingshulpgroepen organiseert of trainingen geeft in 
het vinden en houden van een baan. Kerken worden de 
armen en handen van Jezus in de wereld, op ontelbaar 
veel manieren, omdat Hij hen de kans, de gelegenheid en 
de liefde geeft om het te doen.
Ja, de kerk kan vervelend zijn. Maar de kerk is ook de plek 
waar we delen in de gemeenschap, het lichaam en het 
bloed van onze Redder aan het kruis. In de kerk gebeurt 
er iets groters dan wat je met het oog kunt zien. Als de 
kerk bijeenkomt, is het meer dan een verzameling van lieve 
oude dametjes, vermoeide zondagsschool leraren, kauw-
gom kauwende figuren, eigenwijze knorrenpotten, kritische 
mensen met een grote mond, arrogante roddelaars, stie-
keme, ondeugende kinderen en hypocrieten met twee ge-
zichten. 
Het is een groep van vrijgekochte zondaars, onderling aan 
elkaar verbonden en nieuw gemaakt door de dood en op-
standing van de Zoon van God! En de hele schepping zingt 
het uit in een vreugdevol feest voor de verbazingwekkende 
openbaring van Gods verlossende kracht en genade, ge-
toond in deze anders zo meelijwekkende bonte verzame-
ling arbeiders. Voor ons lijkt het misschien weer een saaie 
dag in de kerk. Voor de kosmos is het een levendige sym-
fonie van Gods creatieve en verlossende glorie. 
Dus waarom zou je de kerk, en jezelf, niet nog een kans 
geven? Misschien kun je er deze keer heen gaan zonder 
de verwachting dat alles precies goed is. Misschien kun 
je deze keer de vrijheid voelen om gewoon je rechtmatige 
plek in te nemen in onze gezamenlijke reis van genade. 

Kerkgang verlaagt 
bloeddruk
Er is een duidelijk verband tussen het aantal uren dat wordt 
doorgebracht in de kerk en een lagere bloeddruk. Een 
groot Noors onderzoek laat dit zien, schrijft Plus Magazine. 
“Hoe vaker iemand naar de kerk gaat, des te lager is de 
bloeddruk,” vertelt onderzoeker Torgeir Sorensen van het 
Sykehuiset Innlandet. “Het effect bleef bestaan na correctie 
voor andere mogelijke verklarende factoren.”  (Bron: Visie)

Inzicht Inzicht

Bron Mike Feazell

“Waarom zou ik überhaupt lid moeten zijn van een 
kerk? Waarom kan ik niet gewoon geloven in Jezus 
en proberen een goed leven te lijden? De kerk kan 
behoorlijk vervelend zijn, weet je.”

De kerk bestaat uit mensen zoals wij,  
behoorlijk onvolmaakt. 

We zijn dus onderling verbonden.

8 | lifeline
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Ontwikkeling

Maar niets gaat boven Gods gaven aan ons, 
Zijn kinderen. Elke goede en volmaakte gift 
komt van God. Gods gaven zijn te veel om 
te tellen. Hij geeft ons de zon, de maan en de 
sterren voor de seizoenen. De flora en fauna 
voor ons levensonderhoud. Hij geeft ons ook 
talenten en kansen, zodat we kunnen deelne-
men aan productieve activiteiten om een ze-
gen te zijn voor anderen. Hij omringt ons met 
mensen: ouders en echtgenoten, waar we 
mee om kunnen gaan. Hij troost ons wanneer 
we lijden en het zwaar hebben. Kortom, Hij 
loopt samen met ons mee op onze levensreis.
Maar wat kunnen wij geven? Nou, bijvoor-
beeld een glimlach, of een groet voor mensen 
die je ontmoet. Een complimentje. We kunnen 
altijd wel een aantal goede eigenschappen in 
anderen vinden, hun glimlach, hun uiterlijk, 
hun vriendelijkheid. Wat dacht je van zeg-
gen “dank je wel” voor wat anderen voor ons 
doen? Je kunt dit soort eenvoudige dingen 

doen bij je familie en vrienden, je collega’s, je 
kerkleden en je buren.
Er zijn veel eenzame en gekwetste mensen 
in de wereld, ouderen, weduwen, wezen en 
gehandicapten. Ze hebben niemand om mee 
te praten. Waarom niet wat van je tijd geven, 
om alleen maar naar hen te luisteren? Je kunt 
zieken bezoeken en voor hen bidden.
Je kunt ook veel verder gaan. Hoe denk je 
over het vergeven van mensen die jou hebben 
beledigd? Kun je aan hun fouten en zwakhe-
den voorbij gaan, net zoals je graag ziet dat 
anderen die van jou over het hoofd zien? 
Liefde bedekt heel veel fouten. Misschien wil 
je voor hen bidden? En kun je bijvoorbeeld dit 
tijdschrift aan iemand cadeau geven?
God geeft van Zichzelf. De Vader, Zoon en 
Heilige Geest geven Zich aan elkaar en aan 
Zijn schepping waarvan wij deel uitmaken. 
Hun ‘Zichzelf-gevende liefde’ is wat  over-
vloedig leven oplevert en dit is wat Hij ons 
aanreikt. God heeft ons vanalles gegeven: 
tijd, geld, talenten, kansen en de kennis van 
redding, en Hij verlangt dat we die vrijwillig 
en met plezier delen met anderen. Hij vraagt 
ons te delen van wat we hebben, niet wat we 
niet hebben. Mag God je veelvuldig zegenen 
voor het zijn van een hartelijke en blijmoedige 
gever.

In deze tijd van het jaar geven veel mensen elkaar cadeau-
tjes; ouders aan hun kinderen, echtgenoten aan hun vrouwen, 
vrienden aan hun vrienden. Ze kunnen materieel van aard zijn 
maar ook een uitnodiging voor een lekker etentje of een leuke 
trip naar een exotische plaats. 

Cadeautjes die 
je kunt geven

Bijvoorbeeld een glimlach…
‘Houden van’ betekent: in de 

schoenen van de ander gaan staan.
10 | lifeline

Inzicht

Geen 
woorden, 
maar daden !
Op een dag mocht mijn kleine broertje voor het eerst in en op de hooiberg spelen. De hooiberg, 
een grote voorraad hooi, hoog opgestapeld onder het dak van een schuur, was een van de vijf 
favoriete speelplekken van de boerderijkinderen.

Door Margaret Brewster Ook de katten op het erf hadden een voorkeur voor de 
berg. Daar konden ze rennen, klimmen en elkaar naar har-
telust achterna zitten. Toen ze op een keer weer met elkaar 
aan het dollen waren, maakte een van hen een inschat-
tingsfoutje en tuimelde over de rand naar beneden. De kin-
deren keken gefascineerd toe terwijl het katje kronkelend, 
draaiend en salto’s makend ongeveer tien meter lager op 
een kleinere berg hooi uiteindelijk ongedeerd op zijn pootjes 
terecht kwam!
“Zag je dat?” vroeg één van de kinderen. De volgende vraag 
sloot daar logisch op aan (bijna logisch): “Denk je dat men-
sen dat ook kunnen en op hun voeten terecht komen?”
De vier oudste kinderen konden er maar op één manier op 
reageren. Ze grepen hun jongste broertje Gilbert bij zijn ar-
men en benen en droegen hem al spartelend en schreeu-
wend naar de rand van de berg en gooiden hem naar de 
lager gelegen berg om te zien wat er zou gebeuren.
Er gebeurden twee dingen. Ten eerste kwam Gilbert niet 
op zijn voeten terecht. Ten tweede heeft het twee weken 
geduurd alvorens zijn vier oudere broertjes en zusjes weer 
op hun achterste konden zitten! 
Dat uit het leven gegrepen voorval maakt de opdracht 
“liefde voor je medemens” maar al te duidelijk. Want ieder 

van ons kan op ieder willekeurig moment “van een hooi-
berg gegooid worden”. Het kan gebeuren door ziekte, een 
verkeersongeluk, echtscheiding, een natuurramp, oorlog of 
door misdaad.
Dan proberen we de problemen zelf op te lossen. En soms 
is, zoals met Gilbert het geval was, een “veilige landing” 
gewoon niet mogelijk. Dan moeten we elkaar opvangen, 
wonden verbinden en elkaar weer op de been helpen tot 
we hersteld zijn. Ik heb jarenlang kerkdiensten bijgewoond 
zonder te beseffen wat de bijbel precies bedoelt met “heb je 
naaste lief.” Tenslotte ben ik er achter gekomen dat het niet 
alleen maar een gevoel van liefde is, maar het doen. 
Is dat allemaal belangrijk? Jawel; want God ziet hoeveel we 
van Hem houden aan onze liefde voor onze naaste! Jezus 
zei: “Wat jullie hebben gedaan voor één van de onaanzien-
lijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
mij gedaan” (Matteüs 25:40). 
Bijbelse liefde is onbaatzuchtig. Het betekent dat we ons 
afvragen: “Als Jezus ziek zou zijn, zonder werk, hongerig 
of dakloos, hoe zou ik hem dan helpen?” Het betekent: in 
de schoenen van de ander gaan staan. Het wil zeggen de 
echte noden van onze naaste buren te weten zien te ko-
men. Maar bovenal betekent het: doen.

Quotes
Glimlach naar iemand, het is een geschenk 
van liefde, een geschenk aan die persoon, 
een prachtig iets.
(Moeder Teresa)

Denk nooit dat je alleen iets zou kunnen doen 
als je in andere omstandigheden zou verke-
ren. Wat jij hindernissen, obstakels en ont-
moedigingen noemt, zijn waarschijnlijk door 
God gegeven kansen.
(Horace Bushnell)

Door Dr P. Sellappan 



lifeline   |   1312    |    lifeline

Inzicht Meditatie

Ik droom van een 
gigantische Kerst
Tegenwoordig weten we dat de paar duizend zichtbare sterren slechts een handjevol zijn van de 
naar schatting twee tot driehonderd miljard sterren in ons melkwegstelsel. En ons melkwegstelsel 
is er slechts één van minstens 100 miljard sterrenstelsels. 

Door John Halford

Door James R. Henderson

Dan ben ik nog voorzichtig, nieuwe gegevens van de 
Hubble telescoop suggereren dat er mogelijk maar liefst 
500 miljard sterrenstelsels kunnen bestaan “daar buiten 
ergens”, met elk misschien wel 300 miljard sterren van 
zich zelf. We zullen waarschijnlijk nooit zeker weten hoe-
veel sterren er zijn. Zelfs als we dat wisten, dan nog: oude 
sterren doven uit en er ontstaan elke dag nieuwe sterren. 
Astronomen hebben geschat dat in elk sterrenstelsel, per 
jaar één ster uitdooft en een ander wordt geboren. Uit-
gaande van een bescheiden 100 miljard sterrenstelsels in 
het waarneembare heelal, ontstaan en doven er ongeveer 
100 miljard sterren per jaar. Dat betekent een gemiddelde 
van ongeveer 275 miljoen per dag. In de tijd die het u kost 
om deze paragraaf te lezen, zijn er misschien een miljoen 
sterren ingestort en nog eens een miljoen zijn in leven uit-
gebarsten.
Er is daar buiten veel meer gaande dan we zelfs zijn begin-
nen te observeren of te meten. Bijvoorbeeld, ongeveer 70 
procent van het heelal lijkt te bestaan uit wat wetenschap-
pers noemen “donkere energie”. Met “donker” bedoelen 
zij dat het buiten het bereik van ons vermogen ligt om het 
te meten en te observeren. Van de overige 30 procent, lijkt 
26 procent te zijn gemaakt van “donkere materie”. “Slechts 
vier procent van het heelal bestaat uit materiaal dat we 
kunnen meten, of zelfs beschrijven. En hoe meer we leren 
over die vier procent, hoe mysterieuzer het wordt.

Zoals de Engelse astronoom Sir Arthur Eddington zei: “Niet 
alleen is het universum vreemder dan we denken, het is 
vreemder dan we ons kunnen voorstellen.”

De wijze mannen die lang geleden uit het oosten kwamen 
om het kindje Jezus te aanbidden, waren de wetenschap-
pers van hun tijd. Bekend als “Magiërs”, bestudeerden ze 
de hemelen en de aarde, om de natuurlijke wereld te begrij-
pen en grip te krijgen op het bovennatuurlijke.
Toen zij een mysterieus teken in de lucht waarnamen, wis-
ten ze dat het belangrijk was. Wat ze precies zagen, is niet 
bekend. Was het een komeet? Een samenstand van pla-
neten? Een unieke speciale schepping? Wat het ook was, 
het leidde deze Magiërs naar Jeruzalem en uiteindelijk naar 
een huis in Bethlehem, waar het kindje Jezus verbleef. 
Daar aanbaden zij Hem en gaven Hem geschenken.
De Wijzen volgden de ster om Jezus te aanbidden, om-
dat ze wisten dat Zijn geboorte op een of andere manier 
belangrijk was. Ze konden niet vermoeden hoe belangrijk. 
Zij dachten dat Hij de nieuwe koning van de Joden was, 
de langverwachte Messias. Hoe konden ze weten dat Hij 
in feite veel meer was dan dat: de liefdevolle en trouwe 
Schepper van alles wat zij hadden bestudeerd, naar de 
aarde gekomen als mens om de mensheid te genezen en 
om te vormen naar een nieuwe schepping in zichzelf?

De briljante inzichten van de wetenschap, die niet meer zijn 
dan menselijke ontdekkingen van wat God heeft gescha-
pen en de oude glans van het evangelie, dat  niets minder 
is dan Gods openbaring van Zijn onpeilbare liefde voor alle 
mensen, beiden leiden ons naar Jezus. Door Hem alleen 
komen we oog in oog te staan met de Schepper, die niet 
alleen meer van ons houdt dan wij dachten, maar meer dan 
we ons kunnen voorstellen.

Afrikaanse tijd
Ik was eens op een bruiloft in Nairobi, waar 
de bruid drie uur te laat was! Sommige gasten 
raakten nogal geïrriteerd, maar de meesten 
werden er niet door gehinderd. Om het uit te 
leggen haalde mijn vriend, Wainaina, een be-
kend Afrikaans gezegde aan, “De blanke man 
heeft de klok, maar de Afrikaan heeft de tijd.”
Tijd is een kostbaar geschenk. De Bijbel zegt 
dat we de tijd moeten uitbuiten, waarmee be-
doeld wordt dat we hem verstandig moeten 
gebruiken vanwege Christus (Efeziërs 5:16).
Een nieuwe gelovige in Malawi las een blad 
over kerst. Cadeaus, glitter, een overvloed 
aan eten en drinken, vrolijk versierde bomen. 
Hij voelde het als zijn christelijke plicht om 
deze dingen voor zijn familie te regelen. Dus 
besloot hij zijn loon uit te geven en nog meer 
te lenen voor een vrolijke kerst.

Hij sprak er eerst met mij over. De meeste 
dagen had hij grote moeite om eten op tafel 
te krijgen en toch was hij nu van plan om al-
les wat hij had uit te geven aan kerst. Ik ver-
telde hem dat zijn gezin in financieel gevaar 
brengen, niets te maken had met de beleving 
van het kind in de kribbe. Dat de kerst van de 
blanke man niet gevierd hoefde te worden in 
een Afrikaans dorp.  
Ik legde hem uit: Natuurlijk ben je blij dat onze 
Redder geboren is. Geniet van een speciale 
maaltijd als dat kan. Loof God samen. Maar 
als het kopen van cadeaus al je geld opslokt 
of je een schuld oplevert, doe dat dan niet. 
Afrikanen kunnen hun kinderen één van de 
beste cadeaus geven – tijd. Tijd besteed om 
met elkaar te delen, spelen en lachen. Tijd om 
familiebanden te verrijken.

Waarom zou je je familie niet iets extra spe-
ciaals geven deze kerst? Wees zoals de Afri-
kaan – geef je familie het geschenk van tijd.

“Afrikaanse tijd” is een standaard grap onder zwarten en wit-
ten in Afrika. Het verwijst naar een gebrek aan punctualiteit.

Er ontstaan en doven ongeveer 
275 miljoen sterren per dag.
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Geef 
je familie 

het geschenk 
van tijd.
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Door Bryony Wood

de keuze 
van Maria

wachtte, ook al lagen haar vruchtbare jaren ver achter haar. 
‘Want’, concludeert Gabriël, ‘voor God is niets onmogelijk’.

Een onverwachte reactie
Als je de sociale, praktische en emotionele gevolgen van 
deze mededeling in beschouwing neemt, was Maria’s re-
actie opzienbarend in eenvoud en geloof, en zij aanvaardde 
Gabriëls woorden met een verbazingwekkende gratie. ‘De 
Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’ 
Ik vraag me af of ik ook zo bereid zou zijn geweest…? 
Een paar maanden later, toen ze op het punt van beval-
len stond, moesten Maria en Jozef ongeveer 110 kilome-
ter zuidwaarts reizen, naar Bethlehem, om mee te doen 
aan de bestuurlijke volkstelling. Waarschijnlijk reisden ze 
op een ezel, zonder ook maar een vleugje comfort om de 
tocht makkelijker te maken. En alsof dat nog niet genoeg 
was, was iedere kamer in elke herberg bezet, zodat ze ge-
noegen moesten nemen met welk onderdak ze ook maar 
konden vinden. Hier werd Maria’s baby geboren en op een 
bedje van hooi in een voederbak gelegd – een klein bundel-
tje gewikkeld in stroken stof. Niet de meest heilzame plaats 
voor de beloofde Redder om zijn entree in de menselijke 
wereld te maken. ‘Wat,’ moet ze hebben gedacht, ‘doet 
God hier?’
Hoe veel makkelijker zou het zijn geweest, als dit 2000 jaar 
later gebeurd was in een comfortabele kraamkamer, met 
een ambulance en zonder sociaal taboe op ongetrouwde 
moeders!
Maar God wilde het niet op die manier. Hij vond het no-
dig dat Jezus toen en daar geboren werd, precies op die 
manier. Het was geen vergissing; het was allemaal een 
onderdeel van een groot plan dat al duizenden jaren voor-
bereid was. Een goddelijk plan dat vandaag nog steeds 
verdergaat. 

Het wonder van kerst
Maria had de keus om haar deel in Gods plan te aanvaar-
den, ze had ‘geen denken aan!’ kunnen zeggen! Maar dat 
deed ze niet en Jezus werd die eerste kerst geboren. En 
vanwege haar, hebben wij ook een keus. 
Jezus kwam met het ultieme geschenk van liefde, wijdde 
Zijn leven eraan om ons te laten zien hoe wij het beste van 
ons leven kunnen maken. Hij liet de ruwhouten voederbak 
achter zich; groeide op en koos een ruwhouten kruis en 
het ultieme offer. 
Maria’s keuze veranderde haar leven, en als een gevolg 
daarvan kan haar Zoon ons leven veranderen, deze kerst 
en altijd.

Gabriël begroette haar en vertelde haar dat ze niet bang 
hoefde te zijn, omdat God blij met haar was, en dat zij 
een baby zou krijgen; een jongetje genaamd Jezus, die 
de Zoon van God zelf zou zijn. Wat een boodschap! Geen 
wonder dat Maria in de war raakte – zelfs in die tijd wisten 
ze hoe baby’s gemaakt werden!
‘Hoe zal dat gebeuren?’ vroeg ze, ‘Ik heb immers nog nooit 
gemeenschap met een man gehad’. Het is opvallend dat 
ze niet de boodschap in twijfel trok, alleen maar de me-
thode.
Toen vertelde de engel haar dat ze zwanger zou worden 
door de kracht van de Heilige Geest, want dit was een hei-
lig kind. Hij zei ook dat haar nicht Elizabeth een kind ver-

InzichtInzicht

Hoe moet het voor haar geweest zijn? Zij was nog maar 
een tiener en leidde een rustig leventje in het afgelegen 
dorpje Nazareth in Galilea. Een deugdzaam meisje dat uit-
keek naar haar trouwdag, zonder waarschuwing dat haar 
leven eeuwige gevolgen zou gaan hebben. Ik vraag me af 
wat Maria aan het doen was toen de engel naar haar toe 
kwam. Misschien was ze brood aan het bakken, veegde 
ze de vloer, bestudeerde ze de Schrift of was ze aan het 

bidden? Wat het ook was, in een ogenblik, een heel bij-
zonder ogenblik, veranderde haar leven voor altijd. Zelfs de 
engel was bijzonder; dit was Gabriël, een aartsengel van de 
hoogste orde met een boodschap van God zelf. De bood-
schap waar het Joodse volk op gewacht had – al genera-
ties lang; dat de Messias die hen zou bevrijden en leiden in 
een eeuwige glorieuze overwinning, nu snel geboren zou 
worden. 

In een heel bijzonder ogenblik, 
veranderde haar leven voor altijd.

Maria’s reactie 
was opzienbarend 

in eenvoud 
en geloof.

In onze seculiere wereld, denken de meesten van ons niet echt aan Maria, de moeder van 
Jezus, tot we haar bekende blauwe kleding zien op kerstkaarten of een kerstspel bekijken. 
Maria is misschien wel de meest verbazingwekkende vrouw die ooit geleefd heeft. 
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Inzicht

Kerst-
gedicht
Door Yvonne van Huis

Kerstfeest is denken aan vrede 
en licht

Aan de boodschap, het blijde 
bericht

Van komen van mensen, heel 
dicht tot elkaar

Niet voor heel even, maar 
-als het kan- het hele jaar!

Hopen op sneeuwvlokken wit 
en zacht

Genieten van lichtjes en een 
boom vol met pracht

Werken aan vrede voor iedereen

Allemaal samen en niemand 
alleen

Een huis vol gezelligheid 
maakt iedereen blij

De dagen van Kerstmis zijn te 
snel weer voorbij

Gastvrij!
Bron: Krijn de Jong - Habakuk 

Er is tegenwoordig minder woningnood dan vroeger. Het 
oplossen van de woningnood was lange tijd een belangrijk 
politiek onderwerp. Nog steeds is er een woningtekort, maar 
in onze tijd hoor je meer over eenzaamheid. 

Eenzaamheid is een taaier probleem dan woningnood. Het wil nog niet echt een politiek onder-
werp worden. Misschien omdat het meer van ons allemaal vraagt. We hebben nu niet zozeer 
meer woningen nodig, maar vooral meer open deuren.
Hoe gebruiken we onze woning? In bijbelse zin kan niemand zich huiseigenaar noemen. Als vol-
gens Paulus God ons ‘alles rijkelijk ten gebruike geeft om wél te doen’ (1 Tim. 6:17), dan hoort 
ons huis daar ook bij. Het is om te gebruiken. We krijgen het om wél te doen. Een van de doelen 
van een huis is gasten te ontvangen en hen zo nodig voor kortere of langere tijd op te nemen. In 
Hebreeën komen we dat prachtige woord ‘herbergzaamheid’ tegen: ‘Vergeet de herbergzaam-
heid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.’

Weerstand overwinnen
‘Oefen u in de gastvrijheid’, zegt Paulus. Hij geeft hier blijk van realisme. Hij gaat er vanuit dat 
het niet vanzelf gaat. Er moeten weerstanden overwonnen worden. Daarover lees je ook in 1 
Petrus 4:9: ‘Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren.’ In alle tijden zijn mensen kennelijk 
erg gesteld geweest op hun privacy. Als we dat overdrijven, lopen we veel zegen mis. Daarom: 
‘Legt u toe op de gastvrijheid’ (Rom. 12:13). In Rusland hebben ze er wat van begrepen, daar 
zeggen ze: ‘Gast in huis, God in huis.’

Naast kinderen verlangen ook veel jongvolwassenen er naar om met anderen onder één dak te 
wonen. Vaak hebben ze dat nodig. Gelukkig zie je hier en daar gevarieerde woonvormen ont-
staan. Er zijn gezinnen die samen in een pand gaan wonen en daarbij andere mensen opnemen. 
Er zou op dit gebied nog meer geëxperimenteerd kunnen worden. Ook wat oudere mensen 
hebben op woongebied wellicht meer te bieden dan ze zich bewust zijn. Het zou goed zijn om 
naast het ‘zwitserlevengevoel’ ook het ‘pelgrimgevoel’ te ontwikkelen.

Verandering
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Quote
Er is niet genoeg duisternis in de wereld om het licht van één klein kaarsje te doven.
(Spaans spreekwoord)

Wonderen zijn de wereld nog niet uit…

Door Denise de Moei Ik aarzelde en durfde niet zomaar zoiets persoonlijks eruit 
te gooien bij iemand die ik nog nauwelijks kende. De Hei-
lige Geest herhaalde nog een paar keer: “Bied je vriend-
schap aan”. En terwijl ik maar bleef uitstellen en moed 
verzamelen, zei ineens onze nieuwe vrijwilligster: “Weet je 
waar ik nou ontzettend behoefte aan heb? Aan iemand die 
mijn vriendin wil zijn.”

Het was een bijzonder, blij en pijnlijk moment tegelijkertijd. 
Ik had de bevestiging en aanmoediging die ik zocht; het 
was werkelijk de Heilige Geest geweest en onze nieuwe 
vrijwilligster had werkelijk behoefte aan een vriendin. Ik 
werd er blij van. Maar het pijnlijke was dat ik uit angst en 
ongeloof een kans had gemist om iets voor God te doen 
en voor onze nieuwe vrijwilligster natuurlijk! Hakkelend 
kwam ik meteen met het aanbod dat ik die vriendin voor 
haar wilde zijn en ik nam me voor in mijn hart om voortaan 
niet meer zo aarzelend te zijn.

Een nieuwe vrijwilligster was onze winkel komen bijstaan. Natuurlijk ging ik even kennismaken. 
Terwijl we stonden te praten over ditjes en datjes, zei de Heilige Geest tegen mij: “Bied aan dat je 
haar vriendin wilt worden”. 

Quotes
Begin met te doen wat nodig is, dan wat mogelijk is, en 
ineens doe je het
onmogelijke.
(St. Franciscus van Assisi)

Leef je leven alsof je morgen zal sterven. Leer echter alsof 
je eeuwig zal leven.
(Mahatma Ghandi)

Je weet nooit wat je kunt doen totdat je het moet doen.
(Betty Ford)

Principes van 
aantrekkingskracht

Het “soort zoekt soort”- idee kan ook ge-
bruikt worden voor iets anders; door het toe 
te passen op die ongrijpbare en onzichtbare 
dingen die we ‘gedachten’ noemen.
Het principe is eenvoudig: gedachten hebben 
een soort ‘magnetische’ kwaliteit - gedachten 
van soortgelijke aard worden aangetrokken 
door elkaar. Hoe meer we een bepaald soort 
denken in onze gedachten houden, of dat nu 
positief of negatief is, des te meer zullen die 
soortgelijke gedachten elkaar aantrekken in 
onze geest. Totdat die gedachten onze hele 
kijk op dingen beginnen te domineren. Een 
sterk patroon van deze gedachten heeft ook 
de neiging een emotionele reactie op te wek-
ken. Die emoties geven vaart aan onze ge-
dachten, zoals een rollende sneeuwbal meer 
en meer in grootte en gewicht toeneemt.
Emoties op hun beurt produceren weer een 
lichamelijke reactie - we ervaren niet alleen 
emoties in onze gedachten, we voelen ze in 

onze maag, schouders, hart, armen, benen 
en andere delen van het lichaam. Bijvoor-
beeld, iedereen die ooit een openbare toe-
spraak heeft moeten geven, zal weten dat 
de nervositeit niet alleen werd gevoeld in je 
hoofd. Het wordt ook ervaren als ‘vlinders in 
je buik’, of misschien spanning in je schou-
ders, trillende handen en in verschillende 
andere delen van je lichaam. Hetzelfde geldt 
voor positieve emoties zoals vreugde, opwin-
ding en dergelijke.
Onze gedachten en emoties vormen de basis 
voor de dingen die we zeggen. Als we praten 
over de dingen waar we aan denken, kunnen 
we van andere mensen horen dat ze ook zul-
ke verhalen hebben, wat weer meer gewicht 
toevoegt aan de sneeuwbal die geleidelijk aan 
een lawine wordt.
Als we bijvoorbeeld met anderen praten over 
een vreselijke misdaad waarover we hebben 
gehoord in het nieuws, zullen zij meestal rea-

geren met hun verhaal over een vergelijkbare 
of zelfs nog tragischer gebeurtenis. Aan het 
eind van het gesprek zullen we waarschijnlijk 
zuchten over hoe vreselijk de wereld is waarin 
we leven en hoe dingen steeds ‘erger’ wor-
den. Op deze manier hebben we een extra 
impuls aan onze gedachten gegeven, door 
ze te uiten en een relevante reactie van een 
ander uit te lokken. 
Uiteindelijk combineren de gedachten en 
emoties zich op zo’n manier dat het onze 
werkelijkheid wordt. Dit hele proces wordt sa-
mengevat door een gezegde (van onbekende 
oorsprong), die ik een keer hoorde in de kerk 
en die ik nu meedraag in mijn portefeuille:
Let op je gedachten, ze worden woorden.
Let op je woorden, ze worden handelingen.
Let op je daden, ze worden gewoontes.
Let op je gewoontes, ze worden je karakter.
Let op je karakter, het wordt je lotsbestem-
ming.

“Soort zoekt soort” is een vaak gebruikt cliché. We gebruiken dat vaak bij mensen van een 
bepaald type karakter, persoonlijkheid, nationaliteit of groep, die zich tot elkaar aangetrokken 
voelen door hun gemeenschappelijke band. 
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vergeven 
is  moeilijk

Door Tony Goudie Hoe kunnen zij Bob vergeven, als ze nog steeds lijden door 
wat hij gedaan heeft? Of misschien ken je iemand zoals 
Suzan, Chris of Karel. Suzan werd door haar stiefvader 
misbruikt en 30 jaar later worstelt ze nog steeds met een 
verstoord zelfbeeld. Chris raakte verlamd door een onge-
luk, veroorzaakt door een dronken bestuurder. Karel werd 
als wees achtergelaten toen zijn vader zelfmoord pleegde. 
De daders zijn dood en kunnen niet tot berouw komen 
of hun excuses aanbieden. Kunnen deze slachtoffers de 
mensen vergeven die hen zoveel pijn hebben gedaan, of 
zou dat de zonde bagatelliseren?  Maar welke keus heb-
ben we anders? Als we blijven vasthouden aan onze boos-
heid, zal het ons uiteindelijk van binnenuit opvreten, zoals 
zuur in een ijzeren pot. We zullen bitter worden, maagzwe-
ren krijgen, depressief en onvriendelijk worden – we vergro-
ten zo onze eigen schade en pijn. Boosheid verhoogt onze 
bloeddruk en schaadt ons hart. Voor onze eigen gezond-

heid moeten we vergeven – maar het is heel moeilijk om 
te vergeven. 

Een andere gelovige vergeven
Petrus vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij 
zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 
zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal 
toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.’ (Matt. 18:21-
22).
Stel je eens voor dat iemand in de kerk je gekwetst heeft 
en die persoon zegt “sorry.” En hij of zij doet het opnieuw 
en zegt “sorry.” En het gebeurt opnieuw en opnieuw hoor je 
“sorry.” En opnieuw en opnieuw en opnieuw. Op welk mo-
ment zul je dan zeggen, “Ik denk niet dat het je echt spijt?”  
Misschien heeft die persoon er geen spijt van, maar Jezus 
zegt dat we hem of haar toch moeten vergeven, zelfs als 
het 77 keer is. Probeer eens zo vaak “ik vergeef je” te zeg-

Bob was het jongste kind in een gezin van zeven. Hij “leende” 
al het geld van zijn ouders en verloor het met gokken. Hij is nu 
platzak en zijn oudere broers en zussen moeten voor hun be-
jaarde ouders zorgen. 

vergeving betekent dat we onze 
behoefte om wraak te nemen loslaten. 

geen wraak. Het betekent dat we onze behoefte om wraak 
te nemen loslaten. 
God wil dat we anderen vergeven omdat Hij ons vergeeft. 
Hij vergeeft ons veel vaker dan 77 keer. Het punt is dat 
we ons bewust moeten worden van onze behoefte aan 
genade, naar Hem moeten gaan voor genade, afhankelijk 
moeten zijn van Zijn genade en in plaats van onze pijn te 
koesteren en onze verwijten te voeden, moeten we Hem 
vragen om ons te helpen anderen te gaan vergeven. 
Maar legt Jezus ons een onmogelijke last op? Het is mak-
kelijk om te zeggen  “ik vergeef je”, maar het is moeilijk om 
het ook diep in ons hart te menen. Zijn we niet nog steeds 
boos over het onrecht dat ons is aangedaan? Doet het ons 
geen pijn meer als we eraan denken? Willen we niet meer 
dat de persoon gestraft wordt voor wat hij of zij gedaan 
heeft? Wat moeten we doen met de bitterheid die in onze 
gedachten is binnengedrongen?

De sleutel tot vergeving
Hoe beter we begrijpen dat wij vergeven zijn, hoe beter 
we anderen kunnen vergeven. Daarom is er nog iets an-
ders dat ons kan helpen anderen te vergeven: wij hebben 
vergeving ontvangen voor een enorme schuld; de zonden 
die mensen ons hebben aangedaan zijn veel kleiner. Zelfs 
als iemand je tot bloedens toe slaat en je aan een kruis 
nagelt om te sterven, heeft God jou meer vergeven dan 
dat. Misschien kun je dat moeilijk geloven, net als ik, maar 
dit is wat Jezus zegt, en Hij heeft het recht verdiend om 
het te zeggen.
Tot slot nog een derde punt: God vergeeft zelfs onze on-
volmaakte pogingen om te vergeven, zolang we naar Hem 
gaan voor genade. God wil niet dat we opnieuw de fout 
ingaan, maar Zijn genade duurt voor eeuwig. In deze we-
reld van zonde en onwetendheid, is schade onvermijdelijk. 
We zijn allemaal beschadigd. Dus wat is het ergste dat jou 
is gebeurd? Welke wrok draag jij met je mee? Voor ons 
eigen bestwil moeten we onze wrok loslaten. Jezus zal ons 
helpen – dat is de moeite waard om voor te bidden. 

Gebroken dromen
Zoals kinderen hun kapotte speelgoed in tranen,

naar ons brengen om te laten maken,
zo bracht ik mijn gebroken dromen naar God,

omdat Hij mijn vriend was.
Maar in plaats van Hem

in alle rust alleen Zijn werk te laten doen,
bleef ik rondhangen en probeerde ik te helpen

op mijn eigen manier.

Uiteindelijk pakte ik mijn dromen terug en huilde,
“Hoe kon U zo langzaam zijn”

“Mijn kind”, zei Hij, “Wat kon ik anders?
Jij liet nooit los.”

gen! Het kan wel eens een goede therapie zijn.
Jezus zei “vergeef,” niet “vergeet,” en er is een belangrijk 
verschil. Jezus is niet vergeten wie hem verraden of verla-
ten hebben, of zijn executie uitgesproken hebben, maar 
Jezus koestert er geen wrok over. Hij wil dat deze mensen 
de vergeving die Hij aanbiedt, aanvaarden – Hij stierf net zo 
goed voor hen als voor ieder ander. (Als de Bijbel zegt dat 
God niet meer aan onze zonden denkt, gaat het niet over 
vergeten –het woord denken wordt gebruikt in de zin van 
actie ondernemen op iets. Ex. 2:24 is een voorbeeld van 
deze betekenis van “denken aan.”)
Vergeving betekent niet dat we net doen alsof er niets ge-
beurd is. Het betekent niet dat we een fraudeur geld toe-
vertrouwen, erop vertrouwen dat een man die zijn vrouw 
in elkaar slaat niet opnieuw geweld zal gaan gebruiken, of 
een kinderverkrachter aanstellen als jeugdpastor. Maar ver-
geving betekent dat we geen wrok koesteren, we zoeken 
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Het kind Jezus
Het was boeiend, ontroerend en soms grappig om te 
zien hoe men de kerststallen had gemaakt. Natuurlijk 
was het kind Jezus het middelpunt. Soms met Jozef 
en Maria, soms met een kameel, een schaap of zelfs 
een lama. De wijzen en de herders droegen kleding van 
het land waar de stal vandaan kwam. Zelfs de uiterlijke 
kenmerken van het kind Jezus en de figuren er omheen 
verschilden. Het deed mij denken aan een test die eens 
met kinderen werd gedaan. De opdracht was: maak 
een tekening van Adam en Eva. En ja hoor: een Chinees 
kindje tekende een Chinese Adam en een Nederlands 
kindje tekende een blonde Adam. Of neem de schilde-
rijen die in een museum hangen. Is het u ook opgevallen 
dat sommige schilders de discipelen van Jezus varkens-

vlees lieten eten? En het waren toch heus Joodse men-
sen! Of kijk eens naar de film “De tien geboden”. Een 
prachtige film, maar sommige kapsels zijn toch echt uit 
de twintigste eeuw. Wij mensen kijken altijd vanuit de 
wereld waarin wij geboren zijn - onze eigen wereld. Ook 
wij christenen. We kunnen ons zo druk maken om aller-
lei onderlinge verschillen. Uiterlijkheden, andere vormen 
van geloofsbeleving, kledingvoorschriften en vooral wie 
er gelijk heeft. We zijn soms zo bezig met onze waarhe-
den, dat we vergeten waar het echt om gaat. Namelijk 
het kind in de kribbe. Het middelpunt van ons leven. De 
Zoon van God. Het kind dat werd geboren om u en mij 
te verzoenen met God en ons eeuwig leven te geven. 
De Vredevorst. Het kind dat van Zichzelf zegt: ”Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven.” Niemand van ons kan 
het kind in de kribbe goed uitbeelden of de tweede Adam 
tekenen. Maar we mogen wel bij Hem komen, zodat Hij, 
Jezus, ons leidt in waarheid en ons eeuwig leven geeft.

Een tijd geleden was ik op een tentoonstelling die be-
stond uit zo’n 400 verschillende kerststallen uit de hele 
wereld. 

Door Lamberta Danenberg

Ingezonden brief

Door Johan van der Zee   

Alle mensen, 
één God

Wat God in het leven van een mens kan betekenen. Bevrij-
ding van angst. Vrede en rust krijg je als je Hem aanneemt 
als je Vader. Vertrouwen op Hem, alles in Zijn handen leg-
gen. 
De geestelijke verbondenheid met talloze kinderen van 
God, die samen met mij de Here Jezus liefhebben. De ge-
weldige macht van Zijn woord ervaren. 

Bidt u wel eens voor alle kerken in uw stad, dat ze geza-
menlijk gaan optrekken in plaats van dat ze elkaar veroor-
delen? Met de vinger gaan wijzen. Die zijn te evangelisch, 
die doen te veel aan genadegaven, die spreken niet met 
tongen, die zijn niet ondergedompeld in de Heilige Geest. 
Die zijn te traditioneel, daar wordt nooit aan handoplegging 
gedaan. Kortom er zijn talloze kerken die de bijbel anders 
uitleggen dan wijzelf en die hun eigen dogma’s en statuten 
hebben. 

Zou dat Gods bedoeling zijn geweest? 
Jaarlijks worden er meer mensen van de meeste kerken 
afgesneden dan dat er door evangelisatie gewonnen wor-
den. Kunnen wij niet beter hand in hand samen gaan en in 
elke stad gezamenlijk gaan evangeliseren? Werkzaamheid 

vanuit de kerken tot verbreiding van het evangelie onder 
ongelovigen of andersdenkenden.
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kin-
deren van God  (Rom 8: 14.)  ‘Ja maar dat kan jij wel zo 
gemakkelijk zeggen’ zei iemand tegen mij, ‘maar is dat ook 
zo?’ Ik antwoordde erop dat honderden mensen tijdens 
sommige bijeenkomsten tot bekering komen als de kracht 
van de Heilige Geest werkzaam is.
We mogen er allemaal bijhoren en dat kunnen wij ook. Dus 
jij en u; wat een vreugde dat ik er bij mag horen. Dat dit 
mijn God is.  Is het zo simpel? Ja dat is het. Jezus zei 
: ‘Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered.’ (Marcus 
16: 15- 17.) Ja, daar kan je over discussiëren. Dat moet 
je anders zien in breder verband en dat is misschien wel 
zo maar staat er ergens niet: je moet als een kind geloven 
(Marcus 10: 14-16.)?
Een kind vertrouwt op zijn Vader en vol vertrouwen gaat hij 
achter Hem aan. Weet u het nog dat uw moeder met haar 
armen gespreid stond en ze zei: “Kom maar”. Je rende 
naar haar toe en uiteindelijk sloot zij jou in haar armen. 
Zou u dat ook doen met een kind van een ander, ongeacht 
hoe hij er uit ziet of mogelijk tot welke gemeenschap hij 
behoort? Uw hemelse Vader doet het ongeacht wie u bent. 
Baptist, gereformeerd, vrijgemaakt, pinkster gemeente, 
protestantse gemeenten, rooms-katholiek of charismati-
sche beweging.
Moeten wij dan niet worden als een kind om Zijn koninkrijk 
te vinden en te bouwen, zo mogelijk op aarde.  Zijn ko-
ninkrijk tegemoet. Kom we gaan samen hand in hand. De 
Heiland tegemoet.

Heeft u dat ook wel eens dat u denkt: waren wij maar 
allemaal één. Eén kerkgenootschap met alle chris-
tenen tezamen. Broeders en zusters die gezamenlijk 
optrekken om te getuigen van Jezus’ grote naam. 

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

eenzame Kerst
Sommige omstandigheden in het leven kunnen ons overweldigen en ons 
pijn doen tijdens deze periode van feestdagen. Hier zijn enkele sugges-
ties om daar op een positieve manier mee om te gaan.

en emotionele stress teweeg brengen. Te veel geld uit-
geven kan financiële druk brengen. Terugkijken op het 
afgelopen jaar en focussen op je verlies, kan je verdriet 
vergroten. De psycholoog dr. Michael Spevack van de 
McGill University merkt op: “Overmatig eten en teveel 
drinken in combinatie met minder slaap is ook een for-
mule voor extreme emotionele schommelingen.” Depres-
sie kan leiden tot gedachten aan zelfmoord, vooral onder 
hen, die sociaal geïsoleerd zijn, zegt hij.2

De “lege stoel”
Is uw familie niet bij elkaar tijdens de feestdagen door 
omstandigheden of bewust niet? Misschien herinnert 
een “lege stoel” je aan de pijn. Is het “Ho, Ho, Ho” van 
de Kerstman in scherp contrast met je diepe smart? Een 
weduwe dacht eraan hoe ze zich voelde tijdens de kerst 
na de dood van haar man: “Niets kon me wat schelen. 
Ik wilde geen kerstliederen horen. Ik wilde niet  worden 
opgevrolijkt. Ik had geen zin te kijken naar gezellige kerst-
kaarten. Ik wilde hetzelfde wat ik elke dag wilde, de afge-
lopen acht maanden. De kracht om mezelf te dwingen uit 
bed te komen in de ochtend, om mijn tanden te poetsen 
en te eten”.3 Een mogelijke invloed, Seizoens Afhanke-
lijke Depressie (SAD), is een vorm van depressie die de 
medische gemeenschap niet volledig begrijpt. De Mayo 
Clinic zegt dat de genetische opmaak, leeftijd en che-
mie van het lichaam eraan schuldig zouden kunnen zijn. 
Mayo raadt aan een arts te raadplegen als je dagenlang 
down bent en motivatieproblemen hebt. De symptomen 
kunnen bestaan uit veranderende slaappatronen en eet-
lust, gevoel van hopeloosheid, zelfmoord gedachten of 
troost zoeken in de alcohol.4

Ermee omgaan
Hoe kun je omgaan met eenzaamheid rond kerst? En-
kele suggesties:
1. Breng tijd door met mensen, vooral degenen die je 
in een positieve bui kunnen brengen. Misschien ben je 
dankbaar voor hun bemoediging.
2. Doe regelmatig aan lichaamsbeweging. Het rondpom-
pen van bloed, kan helpen om je prettiger te voelen.
3. Eet goed. Chocolade liefhebbers pas op. Te veel cho-
cola kan tijdelijke pieken geven, gevolgd door een teleur-
stellende inzinking.
4. Lichten aan! Geniet van zon, in de open lucht zo mo-
gelijk. Fleur je huis en werkplek op. Lichttherapie helpt 
soms bij SAD.
5. Budgetteer de uitgaven voor cadeautjes en blijf bij je 
budget. Voorkom hoge rekeningen in januari.

6. Praat over je gevoelens. Als je ze opgekropt houdt, 
kan dat angst, maagzweren, een onvriendelijk karakter 
en/of uitbarstingen veroorzaken. Heb je een vertrouwde 
vriend nodig, die naar je wil luisteren? Probeer een plaat-
selijke kerk.
7. Geef aan anderen. Doe vrijwilligerswerk. De medi-
sche professor Stephen Post, dokter in filosofie, is ervan 
overtuigd dat geven van essentieel belang is voor een 
optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid in onze 
verbrokkelde samenleving. Hij zegt dat sommige artsen 
in Californië vrijwilligerswerk “voorschrijven” aan hun Me-
dicare patiënten.5
8. Zoek raad. Vroeger schaamde ik me om professioneel 
advies te zoeken. Nu kan ik het aanbevelen. We kunnen 
allemaal gebruik maken van goede adviezen om te navi-
geren door de stormen van het leven.
9. Ontwikkel geestelijke wortels. Ik ben blij dat voor mijn 
donkere dagen begonnen,  ik al een vriendschap met 
God had.
Moe van vrienden die je verraden, manipuleren, gebrek 
aan respect hebben, of je in de steek laten? God doet dat 
niet. Hij zorgt voor je, waardeert je, zal naar je luisteren 
en je troosten. Je kunt op Hem vertrouwen. Hij wil altijd 
het beste voor je. Een van de eerste gelovigen zegt het 
zo: “Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem 
uitgeleverd om ons te redden. Als Hij zelfs Zijn Zoon heeft 
gegeven, zal Hij ons al het andere dan ook niet geven?”6 
Zijn punt: God heeft ons genoeg liefgehad om Jezus te 
sturen, zijn enige Zoon, om te sterven aan het kruis om 
de straf te betalen voor onze fouten, onze zonden. Wat 
een demonstratie van liefde! Ik kan een God zoals Hem 
vertrouwen. Toen stond Jezus op uit de dood, zodat Hij 
in ons kon leven en onze vriend worden.

Jouw keuze
Zou je Jezus willen ontmoeten, de beste vriend die je ooit 
zou kunnen hebben? Zouden de kerstdagen niet een ge-
weldig moment zijn om je geloof in Hem te stellen? Je 
zou Hem zoiets als dit kunnen zeggen: Jezus, ik heb u 
nodig. Dank u voor uw sterven en opstaan voor mij. Ver-
geef me alstublieft, kom in mijn leven en geef mij het eeu-
wige leven. Help me om goede vrienden met u te worden 
en uw voorbeeld te leren volgen. Vertrouw je Jezus je 
te vergeven en je leven binnen te komen? Als dat zo is, 
vraag dan de persoon of groep die jou dit artikel gaf, hoe 
je Hem beter kunt leren kennen. Zelfs als je sceptisch 
of besluiteloos bent, stel hen dan je vragen. Ik heb een 
voorgevoel dat ze heel graag met je zouden praten.

Is dit het seizoen om ...somber te zijn?
Voel je je down tijdens de kersttijd? Je bent niet de enige. 
Te midden van de vrolijke liedjes, feestjes, cadeaus en 
goede wensen, zijn er veel eenzame mensen die huilen 
of een beetje dood gaan van binnen. Misschien bent u 
er wel een van. Ik was dat wel. Tijdens een vreselijk jaar, 
scheidde mijn vrouw van mij na 20 jaar huwelijk, mijn 
werkgever ontsloeg mij na 25 jaar en ik meende dat ik 
wellicht kanker had. Toen ik op een avond naar huis reed, 
was er mooie kerstmuziek op de radio. Schrijnende me-
lancholie maakte duidelijk dat ik de diepe pijn van verlies 
en verlaten zijn nog steeds aan het verwerken was. Het 
was niet bepaald leuk.

Trieste Kerst
Verlies van romantiek, familieproblemen en rouw kun-
nen je feestdagen somber doen lijken. Een van de meest 
populaire liedjes van Elvis Presley was “Blue Christmas”. 
Een eenzame zanger treurt hartverscheurend over een 
verloren liefde. Artiesten van The Beach Boys tot Ce-
line Dion, Loretta Lynn en Jon Bon Jovi hebben dit ook 
gecoverd. Maakt zelfs het denken over dat liedje je de-
pressief? De geparodieerde “Porky Pig” versie kan je aan 
het lachen maken. Je kunt het vinden met Google. Maar 
wacht even met opzoeken, tot je dit artikel hebt gelezen, 
OK? Verschillende factoren kunnen met Kerst depressi-
viteit veroorzaken.1 Hectische activiteiten kunnen fysieke 
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Ga je vrede sluiten dit jaar? Met je familielid waarmee het niet lekker zit? Met je 
buren die je al een tijdje negeert? Met die kennis waarmee iets is voorgevallen?

Vrede begint in het klein, in je hart. Oorlog ook. Er was een 
teleurstelling, een misverstand. En toen nog één. Het werd niet 
opgelost, maar het groeide alsmaar groter. Er kwam afstand 
en met de tijd werd de afstand steeds groter. Over en weer 
werden de reacties heftiger en de teleurstelling groter. En op 
een dag ontstond er oorlog.
Vrede kost veel. Het is makkelijk om te denken aan vrede op 
aarde en goede wensen. Maar dat wordt weggevaagd zodra 
ons iets wordt aangedaan. Goede intenties en vredige gedach-
ten smelten als sneeuw voor de zon en worden vervangen 
door agressie, terugslaan en wraak willen. Die ander verdient 
het namelijk!

Vrede begint in je hart. Het begint bij het aanvaarden van het 
tekortschieten van die ander. Dat kost je wat, want je geeft het 
gevecht op om te krijgen wat jij wilt hebben.

Op het wereldtoneel wordt er onderhandeld om vrede te be-
vorderen. Van beide partijen wordt gevraagd iets toe te geven 
en tot een compromis te komen. Het is vaak moeilijk en pijnlijk 
om wat in te leveren, maar als vrede belangrijk is voor de beide 
landen, is de kans groter dat ze eruit komen.

Jezus ging verder dan dat. Hoeveel mensen geloven niet eens 
in hem, misbruiken dagelijks Zijn naam en nemen intussen van 
harte alles aan wat Hij ons geeft? Zoals ons leven, onze ge-
zondheid, onze talenten en de hele aarde. Omdat we vinden 
dat we daar recht op hebben. Verder negeren we hem. 
Toch heeft Hij van Zijn kant al vrede met ons gesloten. In de 
onderhandelingen neemt Hij alle schuld op zich. Alle negatieve 
gevolgen van ons gedrag wil Hij dragen. Ons deel in het vre-
desproces is enkel ontvangen wat goed is. Jezus doet er alles 
voor om met jou vrede te kunnen sluiten.

vrede
Door Redactie Lifeline


