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Hartveroverend! 

Geachte lezers...

Beste lezers,
Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn en 
zeker niet als je een korte of langere tijd in detentie 
verkeert. Als we verkeerd gehandeld hebben straft 
de maatschappij ons, en dienen we een bepaalde 
tijd uit te zitten. Meestal in een plaats waar we niet 
zo happy mee zijn, maar ja, tijd om na te denken 
heb je dan wel. Maar je vrijheid ben je wel kwijt en 
dat is voor de buitenwacht zoals familie en vrien-
den soms moeilijk voor te stellen. Christenen (u 
weet wel, die mensen die hem streven na te volgen 
en nog niet eens volmaakt zijn, en hem iedere dag 
nodig hebben) hebben het in deze periode rond 
Pasen, eigenlijk over de opstanding van Jezus 
Christus, die de dood overwon, die eeuwig leeft, 
en ons voorhoudt dat Hij van alle mensen houdt, 
(zoals de misdadigers aan het kruis vlak bij Hem 
in de buurt).
Het is ons beloofd: het lijden en de dood is niet 
voor altijd. Het is maar voor een korte tijd: drie da-
gen na zijn kruisiging staat Jezus met Pasen op uit 
de dood, en tien dagen na zijn hemelvaart komt Hij 
met de uitstorting van de Heilige Geest. Ook de tijd 
tot aan de voltooiing van de belofte is kort. Dan zul-
len jij en ik, net als Jezus, eeuwig gelukkig mogen 
leven met God de Vader. 

Hoe kort is kort?
Dit is een mooie belofte, een grote troost voor de 
mensheid, voor een ieder van ons. Ongetwijfeld 
kennen we van die periodes. Een periode waarin 
alles donker is, een periode waaruit geen uitweg 
mogelijk lijkt, een periode waar we ons door ieder-
een in de steek gelaten voelen. Maar Jezus heeft 
ons verzekerd, en door zijn opstanding heeft hij 
ons dat ook laten zien, dat na het lijden vreugde 
komt, en na de dood nieuw leven! Het maakt niet 
uit in welke situatie een mens verkeert, het maakt 
niet uit of hij in de gevangenis zit of vrij daar buiten 
is, het maakt zelfs niet uit of hij nooit meer de ge-
vangenis zal verlaten, het nieuwe leven met God is 
hem beloofd. Hoe lang ‘een korte tijd’ is, verschilt 
per individu, maar een ding is zeker: aan het lijden 
komt een einde, het leven mag weer doorgaan, het 
is beloofd. Het leven voorbij het lijden is het leven 
in nieuwe verbondenheid met Christus de opge-
stane. Het leven waarin Jezus altijd nabij is.
Mooie praat zou u zeggen, maar hoe weet ik dat 
dit waar is? Nou daar kunnen we lang over praten 
met geleerde woorden, maar ik daag u uit gewoon 
te gaan praten met die Jezus, die Vader in de he-
mel, en ik weet zeker dat Hij tijd voor u heeft …
Pak die levenslijn van praten met God in uw eigen 
woorden, het hoeven geen catechismus woorden 
te zijn, er is geen wachtkamer bij God, geen dure 
0900 lijn met 6 opties waar een bel engel (b)en-
gel u te woord staat terwijl je euro’s verdampen…
Hij heeft nu tijd voor u! Waarom: omdat God liefde 
is. Ik heb zelf de uitdaging aangenomen, anders 
denkt u doe het zelf eerst maar (ha) en er zijn me 
veel lichtjes opgegaan, het is fantastisch!

Wilt u meer lezen, kijk dan op www.lifelinema-
gazine.nl/evangelisatie/bajesagenda. Een gratis 
abonnement van Lifeline aanvragen mag ook.

Met vriendelijke groet,
Frans Danenberg
Redactie Lifeline magazine.
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Fladderende vlinders die elkaar in cirkels achterna zitten zijn  
altijd een bron van vreugde! Terwijl ze de hele dansvloer van 
trillende bloemblaadjes voor zichzelf opeisen, roepen hun  
speelse capriolen in ons het gevoel van vrijheid op. 

LifeLine 1-2013.indd   4 05-02-13   10:58



LifeLine   |   5

Inzicht

Vrij 
om te leven

Door Mak ChewYeng Misschien is dit hun vreugdedans voor het nieuwe leven, 
omdat hun lange donkere leven in de pop nu achter hen 
ligt. 
Jij bent ook, door Jezus Christus, uitgenodigd om mee te 
doen aan die Grote Dans van het leven! Als je kiest voor 
Hem ontvang je de Heilige Geest bij de doop; je Toegangs-
pas. Als je Jezus vertrouwt en aanneemt als je Redder van 
jouw lange donkere leven van zonde, krijg je toegang tot 
het koninkrijk van het Licht. Je bent binnen! En als je Gods 
oprechte liefde voor jou blijft vertrouwen en aanvaarden, 
leer je Hem steeds beter kennen. In feite zegt God jou: “Ik 
ken je al door en door. Nu wil ik dat je Mij leert kennen” - als 
hemelse papa die je wil beschermen en voor je zorgen, als 
de Liefde van je ziel, die trouw is en je koestert. Dit is echt 
leven! Het eeuwige leven begint al in jou door Christus! Je 
bent vrij!

Gratis
Onze christelijke vrijheid begint met het besef dat we onze 
redding niet hoeven te verdienen door goed gedrag, door 
gehoorzaamheid aan regels. Eén van de belangrijkste 
voorrechten van deze vrijheid is dat schuldgevoel door een 
schuldig geweten geen grip meer op ons heeft. In plaats 
daarvan kunnen we nu genieten van de onuitsprekelijke 
vreugde van vergeving, acceptatie en toegang tot God, 
door de Heilige Geest in ons. 
Dit gezegd hebbende, moeten we er wel aan herinnerd 
worden dat onze christelijke vrijheid geen vrij zijn is van alle 
grenzen en beperkingen. We kunnen deze nieuwe vrijheid 
niet gebruiken om onze oude zondige egocentrische ma-
nier van leven goed te keuren. Ware christelijke vrijheid en 
verstikkend egocentrisme staan lijnrecht tegenover elkaar. 
Als we aan onszelf worden overgelaten, dalen we automa-
tisch af naar toegeven aan onze menselijke verlangens, die 
helaas karakterfouten zijn – lust en hebzucht naar macht en 
naar plezier. Ze beginnen als zondige praktijken en worden 
dan onze gewoontes, vervolgens onze keuzes en uiteinde-
lijk onze karaktereigenschappen. Natuurlijk is de lokroep 
om ons verlangen naar plezier te bevredigen altijd aanwe-
zig – door vermaak, eten, drugs en seks. Alleen wanneer 

we de kracht krijgen van de Heilige Geest, kunnen we vrij 
kiezen om onszelf ervan te weerhouden te zondigen. Hoe? 
Als we, met Gods hulp, “iedere gedachte krijgsgevangene 
maken om haar aan Christus te onderwerpen” - stukje bij 
beetje, dag na dag.
Dat is goed nieuws! De Heilige Geest in ons maakt ons vrij 
van dit op onszelf gerichte leven om een God-gericht leven 
na te streven.

Nieuw leven
Dit nieuwe leven weegt dingen en situaties af tegen Gods 
waarden en hun belang wordt bepaald door waar zij pas-
sen in Gods bedoeling met ons. Bijvoorbeeld, het belang 
van gezondheid en welvaart in dit leven is radicaal verschil-
lend in elk van deze twee levensstijlen. Dingen waar we 
eerst naar smachtten – bezittingen, aanvaarding en be-
wondering van vrienden – hebben nu hun grip op ons ver-
loren. We zijn vrij gekomen van wat Malcom Muggeridge 
noemt “de donkere kleine kerker van ons eigen ego” en 
kunnen nu onze levensenergie besteden aan dingen die 
echt belangrijk zijn. Zo moeten we onszelf liefhebben.
Onze christelijke vrijheid bevrijdt ons om de behoeftige en 
kwetsbare mensen om ons heen te dienen. Eens grepen 
we misschien elke gelegenheid aan om dingen tot ons ei-
gen voordeel aan te wenden; nu zijn we in staat om te wer-
ken ten gunste van andere mensen - zonder bijbedoelin-
gen. Het is puur een uiting van leven gevende Liefde vanuit 
ons binnenste, en we proberen hier geen eer voor te krijgen 
omdat het God is die dit in ons doet, niet wijzelf.
Deel hebben aan dit nieuwe leven is beloning genoeg! 
Dus de volgende keer als een fl adderende vlinder ons pad 
kruist, laten we er dan bij stil staan dat wij nu vrijheid van 
denken en vrijheid van daden hebben gekregen. We zijn vrij 
om het leven nu te leven!

Johannes 17:3
Galaten 2:16, 3:2-3
Romeinen 5:1-2
Filippenzen 3:18-21, 2 Korinthiers 10:5
Lukas 12:31

Eén van de belangrijkste voorrechten 
van deze vrijheid is dat schuldgevoel

 door een schuldig geweten 
geen grip meer op ons heeft.
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Vergeving

Vergeving is een belangrijk onderwerp in de 
Bijbel. Er wordt zoveel over gezegd dat er veel 
boeken nodig zouden zijn om het helemaal te 
kunnen behandelen. Maar de kern ervan is dat 
het bloed van Jezus ons vergeving van zon-
den brengt. Zijn offer was zo groot dat het te-
gen al onze zonden opweegt. Het bedekt alle 
zonden van de hele wereld: van het verleden, 
het heden en de toekomst. Al onze zonden 
van verleden, heden en toekomst zijn verge-
ven door dat ene offer van Jezus. Als God toe-
komstige zonden niet zou kunnen vergeven, 
zou niemand van ons worden gered omdat 
Jezus bijna 2000 jaar geleden stierf, voordat 
wij eventuele zonden hadden kunnen begaan. 
Al onze zonden zijn dus vergeven.

Vergeving van onze zonden is niet het doel van 
onze redding. Het is slechts een noodzakelijke 
stap. Het echte doel is een relatie met God en 
onze zonden zijn een belemmering voor die 

relatie. Die belemmering is weggenomen door 
het uitgestorte bloed van onze Heer Jezus 
Christus. Onze zonden zijn vergeven, zodat 
we de intimiteit met de Heer kunnen ingaan.

Er is niets wat we kunnen doen om vergeving 
te ontvangen, behalve onszelf te onderwerpen 
en vergeving te aanvaarden als een geschenk, 
door te geloven in Jezus.
Het is door de rijkdom van Gods genade dat 
we vergeving hebben ontvangen voor al onze 
zonden. 

Een ander woord voor fouten
Je kunt het een misser noemen, of een tekort-
koming, gebrek, zwak of een fout. Alles wat 
we beter hadden kunnen doen, noemt de Bij-
bel “zonde”. In de taal waarin de Bijbel deels is 
geschreven; het Grieks, staat: “het doel mis-
sen”. Iedereen heeft fouten. Jezus wil ze ons 
vergeven.

Tot nu toe, alles OK
Tot nu toe vandaag, God, heb ik het aardig goed gedaan.
Ik heb niet geroddeld, heb mijn zelfbeheersing niet verloren, ben niet hebzuchtig geweest of 
knorrig, gemeen, egoïstisch, of te toegeeflijk.
Ik ben hier erg blij om.

Maar, God, over een paar minuten kom ik mijn bed uit en vanaf dat moment zal ik waarschijnlijk 
veel meer hulp nodig hebben

Door Allan Frankcom

6 | LifeLine

Accepteer vergeving 
als gift aan jou

Lifeline komt 4x per jaar uit. Een abonnement is gratis. 

Abonnement aanvragen...
U kunt een abonnement aanvragen via www.lifelinemagazine.nl 
U kunt ons ook bellen: 0344-624177, of een kaartje sturen naar: Grace Communion Nederland en Vlaanderen, Postbus 1505, 1300 BM Almere.

Adreswijziging doorgeven...
Wilt u een adreswijziging doorgeven, dan kunt u emailen naar: GCI.Nederland@gmail.com

Wilt u ook een abonnement op Lifeline?
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Drie ontkenningen, drie mislukkingen. 
Maar in plaats van te veroordelen geeft 

Jezus hem drie uitnodigingen tot herstel.

Mislukking 
& Vergeving

Heb je jezelf ooit afgevraagd of God het misschien wel met je gehad heeft? Dat zou heel goed 
de grootste zorg van Petrus geweest kunnen zijn nadat hij Jezus drie keer had verraden in die 
pijnlijke nacht van Jezus’ arrestatie en veroordeling met Pasen.

Petrus en zes andere leerlingen waren enkele weken na die 
gebeurtenissen de hele nacht hard aan het werk op het meer 
van Galilea, maar telkens als ze hoopvol hun netten uitwier-
pen bleven die leeg. Toen de dageraad aanbrak verscheen 
er iemand aan de oever die hen riep de netten aan de an-
dere kant van de boot uit te gooien. Zij deden wat Hij zei en 
ze vingen zoveel vis dat ze de netten nauwelijks aan de wal 
konden trekken. Toen realiseerden de discipelen zich dat de 
vreemdeling aan de oever Jezus was. Hij had al een vuurtje 
gemaakt, met vis en brood op de kooltjes gebakken. Hij riep 
hen om samen met Hem te komen eten. Toen ze uitgegeten 
waren, had Jezus een paar lastige vragen voor Petrus.
Ze waren pijnlijk omdat Jezus, voor Zijn arrestatie, tegen de 
discipelen had gezegd dat ze allemaal zouden weglopen. 
Maar Petrus had toen met klem gereageerd: “Al zou ik met 
U moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit!” (Matt. 26:34 
NBV) Maar hij verloochenende Jezus wel degelijk – tot drie 
keer toe!
Terwijl ze samen rustten aan de oever, vroeg Jezus aan Pe-
trus: “Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de 
anderen hier?” Omdat hij zich zijn voormalige opschepperij 
nog goed herinnerde, moet Petrus zich geschaamd hebben. 
Hij antwoordde: “Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.” Jezus 
antwoordde: “Weid mijn lammeren.” 
Petrus wist vast niet wat Jezus bedoelde en het moet een 
beetje verontrustend zijn geweest toen Jezus opnieuw vroeg: 
“Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?” Petrus heeft 
waarschijnlijk zijn hoofd gebogen toen hij met gespannen 

stem mompelde: “Ja, Heer, u weet dat ik van u houd”. “Hoed 
mijn schapen,” herhaalde Jezus.
Dan laat de schrijver van het Evangelie zien dat Petrus be-
droefd was toen Jezus hem voor de derde keer vroeg, “Si-
mon, zoon van Johannes, houd je van me?” Petrus smeekte: 
“Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd?”. Jezus 
zei opnieuw: “Weid mijn schapen”. (Joh. 21:15-18 NBV)

Drie ontkenningen, drie mislukkingen. Dat was het verhaal 
van Petrus. Maar in plaats van te veroordelen geeft Jezus hem 
drie uitnodigingen tot herstel: “Heb je mij lief?” gevolgd door 
drie bevestigingen van vertrouwen en zelfvertrouwen:”Weid 
mijn schapen.” Jezus zag wat Petrus niet kon zien. Hij kende 
Petrus’ mislukking. Hij had geen illusies over het onvermogen 
van Petrus om trouw te blijven onder druk. Maar Jezus kwam 
hem tegemoet, juist in dat falen, hem vergevend, helpend en 
stimulerend. Niet alleen accepteerde Hij Petrus ondanks zijn 
zwakheid, maar Hij vertrouwde hem de taken van het konink-
rijk toe. Petrus voelde zich onwaardig. En dat wás hij. Maar 
Jezus maakte hem waardig.
De zwakheden en de ontrouw van de discipelen maakten hun 
relatie met Hem niet kapot. Zijn liefde voor hen was geenszins 
verminderd. Hij was nog steeds hun Heer, hun Meester en 
hun vriend.
Hetzelfde geldt voor ons. Zelfs in onze onwaardigheid maakt 
Jezus ons waardig – vol van waarde voor die Ene die zich-
zelf gegeven heeft voor ons en die nooit ophoudt van ons te 
houden.

Vergeving
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Inzicht

Door James Henderson

Hoe groeien ze? Komt het door het werk dat 
ze in zichzelf stoppen? Ontwikkelen ze zich 
door ongerust en vol zorgen te zijn? Het ant-
woord is dat ze ontworpen zijn om te groeien 
door wat ze ontvangen. God heeft ze geze-
gend met een weerpatroon, waarbij ze zon en 
regen krijgen, en ook met een insectenpopu-
latie die hun aarde voorbereidt en ze bestuift. 
Hun groei is direct gekoppeld aan wat zij ont-
vangen. 
Jezus gebruikt het voorbeeld van de leliën 
om ons te helpen te vertrouwen op wat al-
leen God ons kan geven; alleen God geeft 
ons gemoedsrust in een verontruste wereld. 

Zijn genade is voldoende voor onze geeste-
lijke groei. We moeten ontvankelijk zijn voor 
wat Hij geeft. Stel je eens een bloem voor die 
de zon en de milde regen afwijst. Het zou niet 
kloppen. Daarom moeten we onszelf niet af-
sluiten voor de goedheid van God.
De volgende keer als je een mooie bloem ziet, 
leer er dan een les uit. Haar schoonheid be-
staat alleen omdat ze gemaakt is om die te 
ontvangen. Wij zijn ook zo gemaakt.
Maak je geen zorgen. Bedenk hoe de bloe-
men groeien.

Ontvang de genade en vrede van God.

Met de lente in aantocht, is het een genot om de narcissen en 
de vroege lentebloemen te zien.

Laat God 
voor je 
zorgen!

LENTE
De bloemen bloeien
Rood, groen of geel
Over de velden
‘t Zijn er zoveel

De kleuren bekennen:
Lente komt eraan
Tijd om weer
Naar buiten te gaan

De zon schijnt,
Stralend van geluk
De lente
Kan niet meer stuk

Als je over je hart waakt en naar de 
stem van God luistert en van Hem 
leert, kun je in één kort uur meer 
van Hem leren dan in duizend jaar 
van mensen.
Johann Tauler

Mensen, plaatsen en dingen zijn de 
geschenken van het leven, niet de 
Bron van het leven.
Gary Smalley

Ik heb vele dingen in mijn handen 
gehouden en ik heb ze allemaal ver-
loren; maar wat ik in Gods handen 
heb gelegd, bezit ik nog steeds.
Martin Luther

Hoewel niemand terug kan gaan en 
helemaal opnieuw beginnen, kan 
iedereen vanaf nu beginnen om een 
heel nieuw einde te maken. Hoop 
is het vermogen om de muziek van 
de toekomst te horen. Geloof is de 
moed hebben om er vandaag op te 
dansen.
William Arthur Ward

Quotes
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Inzicht

Door Joseph Tkach

De lekke emmer...

Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg 
tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie 
water afl everde, was tegen die tijd de gebarsten emmer 
nog maar halfvol. Dat ging zo twee volle jaren verder. De 
waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water 
af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede 
emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect 
voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de 
arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en 
voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren 
van wat je had mogen verwachten. Nadat hij zich zo twee 
jaar lang als een mislukking had beschouwd, begon hij op 
een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten.
“Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou veront-
schuldigen.” 
“Waarom?”, vroeg de waterdrager. “Waarom ben je be-
schaamd?” “Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat 
ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. 
Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water 
onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen 
moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je 
inspanning”, antwoordde de emmer.
De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebar-
sten emmer. Hij wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk 
teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens 

goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de 
weg”.
En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebar-
sten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van 
de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar 
aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongeluk-
kig, omdat de helft van het water weer was weggelopen. 
Hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager, om-
dat hij weer gefaald had.
De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet 
gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant 
van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? 
Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik 
heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes 
geplant aan jouw kant van de weg en elke keer als we 
terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. En zo 
heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen 
plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als 
jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent, dan zou zijn huis 
er nooit zo prachtig uitzien.”
En zo heeft ieder van ons zijn eigen “lekken”. We zijn al-
lemaal gebarsten emmers. Maar als wij er open voor staan, 
zal de Heer ons falen kunnen gebruiken om de tafel van 
Zijn Vader op te fl euren. In Gods grote plan gaat er nooit 
iets verloren. Wanneer je dus een manier zoekt om een 
ander te dienen en als God je voor een bepaalde taak heeft 
geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. 
Wees je er wel van bewust, maar geef Hem de mogelijk-
heid om er Zijn voordeel mee te doen en zo kan jij ook 
meewerken aan schoonheid langs Zijn weg.
Ga dapper voort en weet dat we in onze zwakheid Zijn 
sterkte ervaren.

Een waterdrager in India had twee grote emmers. 
Elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over 
zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een 
barst en de andere emmer was in perfecte staat. 

Toen ze de heuvel opliepen zag de 
gebarsten emmer de prachtige wilde 

bloemen langs de kant van de weg.
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Door Henri Nouwen

Blij!

Positief

Maar zulke blijdschap is heel tijdelijk. Echte blijdschap zit in 
datgene waar we hetzelfde zijn als andere mensen: breek-
baar en sterfelijk. Het is de blijdschap van erbij horen. Het is 
de vreugde van samen met anderen zijn als vriend, kame-
raad en medereiziger. Dit is ook de blijdschap van Jezus, 
die Immanuel is: God met ons.
Blijdschap maakt het leven waard om te leven, maar velen 
schijnen het moeilijk te kunnen vinden. Ze klagen dat hun 
leven zorgelijk en deprimerend is. Hoe vinden we dan de 
blijdschap waar we zo naar verlangen? Hebben sommige 

mensen gewoon geluk, terwijl anderen altijd pech hebben? 
Hoe vreemd het ook mag klinken, we kunnen voor vreugde 
kiezen. 

Twee mensen kunnen hetzelfde meemaken, maar de één 
kan ervoor kiezen het heel anders te beleven dan de ander. 
De één kan ervoor kiezen erop te vertrouwen dat wat er 
gebeurd is, hoe pijnlijk het ook is, een belofte inhoudt. De 
ander kan wanhoop kiezen en erdoor verwoest worden. 
Wat ons menselijk maakt is precies deze vrijheid van keus. 

Op het eerste gezicht, lijkt blijdschap verbonden te zijn met “anders zijn”. Als je een compli-
ment krijgt of een prijs wint, ben je blij. Jij bent namelijk sneller, slimmer en mooier! 
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Door Dr. P. Sellappan

Waar is God 
in onze tragedies?

Tragedies treffen ons van tijd tot tijd-vaak onverwacht.(1) 
Sommige tragedies worden veroorzaakt door natuurram-
pen zoals overstromingen, aardbevingen en tsunami’s. An-
dere worden door de mens veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld 
moord of diefstal. 
Er zijn ook andere ‘tragedies’, zoals fi nanciële crises, onge-
vallen, ziekten, depressiviteit en het overlijden van dierba-
ren. Om maar niet te spreken van de tragedies van gebro-
ken relaties tussen God en mens, mensen onderling en de 
mens en het leefmilieu.

De realiteit van het lijden
Maar hoe het ook ontstaat: alle tragedies veroorzaken pijn, 
verdriet, angst, verlies, teleurstelling en lijden. Dit is de rea-
liteit voor de hele mensheid. Geen enkel individu, groep of 
natie is hiervan uitgesloten.
Als een tragedie toeslaat, raakt het iedereen op één of an-
dere manier omdat we een verbonden gemeenschap zijn. 
We zijn verbonden door familie-, sociale en zakelijke ban-
den. We zijn als een menselijk lichaam met vele delen, waar 
als één lichaamsdeel pijn lijdt, het hele lichaam lijdt.(2)

Jezus, onze Verlosser
God zond Zijn Zoon Jezus om het hele universum te be-
vrijden-al onze verbroken relaties met God, elkaar en het 
milieu.(3) Jezus heeft de hele mensheid al vrijgekocht. En 
dat niet alleen. Als Schepper houdt Jezus het gehele uni-
versum bijeen, zowel de minuscule atomen en moleculen 
als de reuzenplaneten en sterrenstelsels.(4) Alle zichtbare 
en onzichtbare dingen zoals menselijke wezens, vogels, 
land-en zeedieren, wetten van de zwaartekracht, ther-
modynamica en astrofysica, werken alleen in Christus. Er 
bestaan dus geen onafhankelijke mensen, dieren, vogels 
of vissen, of onafhankelijke atomen, moleculen, planeten, 
wetten of krachten.
Alle dingen leven, bewegen en hebben hun bestaan in 
Hem.(5) Niets heeft een onafhankelijk bestaan vanuit zich-
zelf.
Jezus leefde een zondeloos leven voor ons. Hij stierf en 
betaalde al onze schulden. Toen Hij stierf, stierven ook wij 
allemaal mèt Hem en toen Hij opstond, verrees de hele 

schepping met Hem.(6) Op die manier verlost Hij ons en 
het universum. De volledige uitwerking van Gods ver-
lossing van al het lijden, vervloekingen en tragedies, zal 
plaatsvinden in de toekomst, als God Zijn nieuwe hemel 
en nieuwe aarde vestigt en wij er met Hem voor eeuwig 
mogen wonen.(7)
Het feit dat Jezus ons bijeen houdt door Zijn kracht, en 
wij leven in Hem, betekent ook dat Jezus ons intiem kent, 
zelfs beter dan wij onszelf kennen. Hij heeft letterlijk in onze 
schoenen gestaan (8), terwijl Hij al onze zonden en gebro-
kenheid in zichzelf heeft opgenomen.
Jezus is Immanuel (9) oftewel God met ons, of: God in het 
vlees (10). Jezus heeft Zichzelf aan ons verbonden�zelfs 
aan ons eigen vlees en bloed, atomen en moleculen. Hij is 
aanwezig in onze geest en in onze gedachten. Hij is in onze 
angsten en onze teleurstellingen, fi nanciële crises, versla-
ving, ziekte, eenzaamheid, depressie, gespannen relaties, 
onzekerheden, aardbevingen, tsunami’s, dood en verdriet. 
Hij weet alles over ons en wat we moeten doorstaan in ons 
leven (11). Daarom is Hij onze trouwe Hogepriester die met 
ons meevoelt in al ons verdriet (12).

Wees je bewust van de werkelijkheid
Hoewel we het misschien niet zien, Jezus is werkelijk aan-
wezig in onze levens, van de wieg tot het graf. Hij staat niet 
los of geïsoleerd van ons. Hij is altijd bij ons.
Wanneer we Jezus vertrouwen, stuurt God Zijn Heilige 
Geest (de derde persoon in de Godheid) om in ons te wo-
nen en ons te helpen. De Geest “schakelt” onze geest in, 
zodat we de werkelijkheid gaan zien. Hij geeft ons geloof 
en geestelijk inzicht. De Heilige Geest troost (13) en verze-
kert ons dat God ons lief heeft en dat Hij met ons is tijdens 
al onze tragedies. De Heilige Geest geeft ons kracht. God 
is nu al dicht bij ons in Jezus en Hij wil dat wij naderen tot 
Hem, zodat we Zijn aanwezigheid kunnen bespeuren en 
voelen in ons leven.
Het maakt dus niet uit in welke situatie je je bevindt of met 
welke tragedies je wordt geconfronteerd, God is met jou. 
Hij heeft beloofd je nooit te begeven of te verlaten ()14). 
Moge je God’s liefde en intieme aanwezigheid in je diepste 
wezen voelen nu en voor altijd.

Positief

Jezus is aanwezig in onze geest en in onze gedachten. 
Hij is aanwezig in ons eigen vlees en bloed, in onze 

atomen en moleculen. Hij is in onze angsten en onze 
teleurstellingen, ziekte, eenzaamheid en verdriet.

1. Jakobus 4:14
2. 1 Korintiërs 12:26
3. Romeinen 8:18-23
4. Kolossenzen 1:15-17
5. Handelingen 17:28
6. 2 Korintiërs 5:14-15
7.  Openbaring 21:1 -4; 

22:3-5
8.  Jeremia 23:23 -24; 

Psalmen 139:7-12
9. Mattheus 1:23
10. Johannes 1:14
11.  Johannes 2:24-25; 

Mattheus 9:4; 
Markus 1:41

12. Hebreeën 4:14-15
13. 2 Korintiërs 1:3-7
14. Hebreeën 13:5
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Ergens bij willen horen is een 
echte menselijke behoefte.

Relatie

Je ergens 
thuis voelen
Vanaf het moment dat we geboren worden hebben we de behoefte om ons ergens thuis te voelen. 
In het begin, en het meest intiem, horen we bij ons gezin, en dat gevoel van ergens bij horen blijft 
ons hele leven bij ons. 

Door Keith Hartrick Door scheiding, afstand of dood in het gezin, wordt ons ge-
voel van ergens thuis zijn beschadigd op een manier waar 
we de rest van ons leven emotioneel last van kunnen heb-
ben. 
Naast onze familie voelen we ons ook verbonden aan ons 
geboorteland. We zijn Nederlands, Fries, Chinees of Af-
ghaans– in welk land we ook geboren zijn. Zelfs als we in 
een ander land wonen, voelen we ons vaak nog verbonden 
en loyaal aan ons geboorteland. 
Ons hele leven lang hebben we ook voor bepaalde peri-
odes het gevoel dat we ergens thuishoren, maar op een 
minder permanente manier dan bij ons gezin of onze nati-
onale identiteit. We horen een tijdje bij onze klas en school 
of universiteit. Elke nieuwe baan brengt weer een tijdje een 
gevoel van ergens bij te horen. We horen bij een sportteam 
of zijn samen voor het Nederlands elftal. Alle dingen waar 
we bij betrokken zijn, brengen ons in contact met andere 
mensen. Sommigen worden vrienden en geven ons daar-
mee een gevoel van ergens bij te horen. 
In veel van onze binnensteden zijn bendes, waaraan som-
mige van onze jonge mensen meedoen, vooral als ze uit 
een gebroken of moeilijke gezinssituatie komen. Lidmaat-
schap van een bende geeft ze een gevoel ergens bij te ho-
ren. Bedrijven spelen ook in op deze behoefte door ‘clubs’ 
op te richten met speciale voordelen, om zo te proberen 
onze loyaliteit te verkrijgen en onze uitgaven aan hen te ver-
groten. 

Na dit leven
Ergens bij willen horen is een echte menselijke behoefte. 
Maar als we sterven, zoals we op een dag allemaal zullen, 
op wat voor manier zullen we dan nog ergens bij horen? In 
ieder geval niet op één van de manieren waarop we in dit 
leven ergens bij hoorden, behalve één. In de lijst hierboven 
mist er nog één, want veel mensen voelen zich thuis door 
hun geloof in God. 
De Bijbel vertelt ons dat er een leven is na de dood. Dus het 
kan de moeite waard zijn, om in onze extreem drukke 24/7 
levens, eens na te denken over wat een gevoel van thuis zijn 
bij God betekent. Het heeft een eeuwige waarde, maar het 
heeft ook voordelen voor ons leven nu. Als je bij God hoort 
heb je geen angst voor de dood, en ontvang je rust en hulp 
(Mattheus 11:28-30). 
Christen zijn geeft je geen toverstaf om moeilijkheden en 
beproevingen weg te wensen die we allemaal moeten door-
staan in deze wereld, maar het geeft je een bron van kracht 
om ze aan te kunnen en de garantie dat je er niet aan ten 
onder zult gaan. Je kunt genieten van alle dingen waar je 
in deze wereld bij hoort – je gezin, je vrienden, je baan, je 
sportclub, je nationale identiteit, en dat is allemaal prima, 
maar slechts één ding blijft, zelfs na de dood – je relatie 
met God. 
Jezus legde zijn leven af voor ieder van ons. Het zal een 
schitterende dag zijn als we ons voor eeuwig thuis kunnen 
voelen. 
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Relatie

Het begon met een klein misverstand en het 
groeide uit tot een groot confl ict. Uiteindelijk 
explodeerde dit in een uitwisseling van bit-
tere woorden, gevolgd door weken van stilte. 
Op een morgen werd er bij John op de deur 
geklopt. Toen hij de deur opende, bleek het 
een man met de gereedschapskist van een 
timmerman te zijn. ‘’Ik ben op zoek naar een 
paar dagen werk’’, zei hij. ‘’Misschien heeft u 
een paar kleine klusjes waarmee ik kan hel-
pen?’’. “Jawel’’, zei de oudere broer. “Ik heb 
wel een klus voor je.’’ Kijk eens over de sloot 
naar die boerderij.

Dat is mijn buurman, feitelijk is het mijn jonge-
re broer Tom. Vorige week was er een weide 
tussen ons en Tom heeft nu met z’n bulldozer 
een brede geul uitgegraven. Nu is er een sloot 
tussen ons. Ik weet dat hij dit deed om mij te 
pesten, maar ik zal hem terug pakken. Zie je 
die stapel hout bij de schuur? Ik wil graag dat 
je een houten schutting voor me bouwt. Niet 
een hek waar ik door heen kan kijken, maar 
een 12 meter hoge wand zonder openingen 
of deuren, zodat ik zijn boerderij of zijn gezicht 
niet meer kan zien’’. De timmerman zei: ‘’Ik 

denk dat ik de situatie begrijp. Vertel me waar 
de spijkers zijn en de gatenboor voor de palen 
en dan zal ik een klus afl everen, die u zal be-
vallen’’. De oudere broer moest naar de stad, 
dus hij hielp de timmerman met het klaar zet-
ten van het materiaal en ging vervolgens de 
rest van de dag weg.

De timmerman werkte de hele dag hard en 
was aan het meten, zagen en spijkeren. Rond 
zonsondergang toen de boer terugkwam, 
was de timmerman net klaar met zijn werk. De 
boer kreeg ogen als schoteltjes, zijn mond viel 
wagenwijd open. Er was totaal geen schutting 
te zien! Het was een brug, die van de ene kant 
van de brede sloot naar de andere kant reikte! 
Een prachtig stuk werk met leuningen, en 
dan was daar Tom, zijn buurman – en jongere 
broer – die van de andere kant kwam met zijn 
hand uitgestoken. “John, je bent me er nogal 
één om deze brug te bouwen na alles wat ik 
heb gezegd en gedaan.

Het spijt me vreselijk voor de manier waarop 
ik heb gehandeld”, zei Tom terwijl de twee 
broers elkaar omhelsden. Ze draaiden zich 
om en zagen dat de timmerman zijn ge-
reedschapskist op zijn schouder hees. “Nee, 
wacht! Blijf een paar dagen. Ik heb een hele-
boel andere projecten voor je”, zei de oudere 
broer. “Ik zou graag blijven”, zei de timmer-
man, “maar ik moet nog veel meer bruggen 
bouwen”.

Dit is het verhaal van twee broers – John en Tom - die naast 
elkaar woonden in hun boerderijen en ruzie met elkaar kregen. 
Het was de eerste serieuze breuk in 40 jaar tussen twee boe-
renbedrijven, die jarenlang machines, werk en goederen had-
den gedeeld zonder problemen. 

Bruggen 
bouwen

“Ik heb 
vreselijke 
spijt voor mijn 
manier van 
handelen.”

Door Dr P. Sellappan 
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inzicht

Het lege graf
Wat zit er in voor jou ?

Door Joseph Tkach & 
John Halford

Jezus, een timmerman uit Nazareth, was gearresteerd, ver-
oordeeld en gekruisigd. Toen Hij stierf vertrouwde Hij Zich 
toe aan Zijn eeuwige hemelse Vader en Zijn Heilige Geest. 
Toen heeft Zijn gehavende lijk drie dagen lang gelegen in 
een graf, uitgehouwen uit de rotsen, afgesloten door een 
zware steen die voor de ingang was gerold.
Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur, had een wacht 
bij het graf geplaatst. Jezus had voorspeld dat Hij niet in 
het graf zou blijven en Pilatus was bang dat zijn volgelingen 
zouden proberen om het lichaam te stelen. Maar dat leek 
onwaarschijnlijk. Die volgelingen waren gedemoraliseerd 
en ondergedoken. Zij hadden het brute einde van hun lei-
der gezien - bijna dood gegeseld, aan een kruis genageld 
en na zes uur van ondraaglijke pijn zelfs nog in de zijde ge-
stoken met een speer. Ze hadden het gehavende lichaam 
van het kruis genomen en haastig in linnen gewikkeld. Het 
was alleen maar bedoeld als een tijdelijke begrafenis want 
een sabbat naderde. Sommigen waren van plan om terug 

te komen na de sabbat om de stoffelijke resten van Jezus 
voor te bereiden op een fatsoenlijke begrafenis. Ze hadden 
geen illusies over wat zij zouden vinden in het graf. Hun 
geliefde leider was dood - Hij ging nergens naar toe.

Het lichaam van Jezus lag drie dagen lang in het koude, 
donkere graf. Toen, ergens vroeg in de ochtend van de 
derde dag, bewoog de lijkwade die het verminkte vlees 
omwikkeld hield en daaruit stapte iets dat nooit eerder had 
bestaan – een herrezen en verheerlijkt mens. Jezus was 
opgewekt door Zijn hemelse Vader en in de kracht van de 
Heilige Geest. Niet slechts op een manier die Zijn mense-
lijke bestaan herstelde, zoals Hij had gedaan voor de men-
sen die Hij terug bracht uit de dood, maar die later opnieuw 
zouden sterven – Jezus was een nieuw soort schepping, 
die nooit meer zou sterven. Hij vouwde het doodskleed op 
en liep het graf uit om Zijn werk voort te zetten. En niets zou 
ooit meer hetzelfde zijn.

We weten niet precies wanneer of waar. Maar ’s morgens vroeg, 
zo’n negentienhonderd en tachtig jaar geleden, gebeurde er iets 
in Jeruzalem dat het leven beïnvloedt van ieder mens die ooit 
heeft geleefd.
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Inzicht

Jezus vouwde het doodskleed op en liep het graf uit om Zijn 
werk voort te zetten. En niets zou ooit meer hetzelfde zijn.

Menswording”. Het is een concept dat in strijd is met alles 
wat we weten over de gewone werkelijkheid.

Nou, misschien niet alles. Vooraanstaande wetenschap-
pers in de natuurkunde hebben moeten aanvaarden dat er 
verschijnselen zijn die de conventionele logica op zijn kop 
zetten. Op het kwantumniveau, vallen regels die ons dage-
lijks leven beheersen uiteen en regels die zo contra-intuïtief 
aan de logica zijn en belachelijk schijnen, nemen het over. 
Bijvoorbeeld: licht kan tegelijkertijd een golf en een deeltje 
zijn. Een deeltje kan op twee plaatsen tegelijk zijn. Som-
mige subatomaire quarks moeten twee keer draaien voor-
dat ze één keer ‘rond zijn gegaan’, terwijl andere slechts 
de helft van een omwenteling hoeven te maken. En ga zo 
maar door. Hoe meer we leren over de kwantumwereld, 
hoe onwaarschijnlijker het lijkt. Maar experiment na experi-
ment toont aan, dat de kwantumtheorie juist is. Toch geeft 
onze gewone ervaring ons geen aanwijzingen dat dit mo-
gelijk is, of zelfs het geval kan zijn.

De wetenschap laat zien dat enkel omdat iets onlogisch 
lijkt, dat nog niet betekent dat het niet waar is. Net zo ac-
cepteren we ook, zelfs al begrijpen we niet volledig hoe 
Jezus God in het vlees was, dat het toch zo was. Wij heb-
ben de middelen om de fysieke wereld te onderzoeken en 
zijn vaak verbaasd over haar innerlijke details. Dus waarom 
zou het een verrassing zijn dat de geestelijke wereld soms 
ook contra-intuïtief is? We hebben geen instrumenten om 
goddelijke en ongeschapen werkelijkheden te onderzoe-
ken – we moeten het accepteren op de manier zoals God 
het aan ons openbaart. Het bewijs dat we hebben, vanuit 
de Bijbel, uit de geschiedenis en uit onze eigen ervaring, 
ondersteunt het geloof dat Jezus zowel één was met God 
als één met de mensheid.

Dus al is het intrigerend, het is niet essentieel voor ons om 
elk detail hierover te begrijpen. Als we dat perse willen, kan 
dat ons zelfs in de weg staan om echt te waarderen wat er 
op die eerste Paasochtend gebeurde.
Toen de mens Jezus was opgestaan, bereikten de twee 
naturen een nieuwe dimensie van samen zijn, die resulteer-
de in een nieuw soort schepping – een verheerlijkt mens, 
niet langer onderworpen aan dood en verderf. En Jezus, 
opgestaan tot eeuwig leven, heeft ook voor ons de weg 
geopend om aan het graf te ontsnappen en eeuwig te le-
ven als een nieuwe schepping, als een verheerlijkt mens. 
Jezus was de eerste mens die het sterfelijk bestaan ont-
steeg, maar God had nooit de bedoeling dat hij de enige 
zou zijn. Na zo’n dertig jaar een sterfelijk bestaan met ons 
te hebben gedeeld, wil Jezus dat wij ook voor altijd bij Hem 
zijn. Pasen laat Gods bereidheid zien om zich onomkeer-
baar aan ons allemaal te verbinden in een eeuwige relatie 
van liefde, om ons op te tillen naar het leven en contact van 
onze Drie-enige God.
Jezus kwam om ons daarvoor te redden. En dat heeft hij 
gedaan.

Begrijp het niet helemaal
Toen Hij bij ons op aarde was, was Jezus één van ons, een 
mens van vlees en bloed, onderworpen aan honger, dorst, 
vermoeidheid en de beperkte kwaliteit van een sterfelijk 
bestaan. Hij leefde ook in gemeenschap met Gods Heilige 
Geest. Theologen noemen dit “de incarnatie.” Hij was zo-
wel mens als één met God, als het eeuwige Woord of Zoon 
van God. Dit is een moeilijk concept en misschien onmo-
gelijk volledig te begrijpen, gezien de beperkingen van onze 
menselijke geest. Hoe kon Jezus zowel God zijn als ook 
mens? De moderne theoloog J.I. Packer zegt het goed: 
“Niets in fi ctie is zo fantastisch, als deze waarheid van de 
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Is vrijheid het ontbreken van grenzen?

Inzicht

Vrijheid

Ik ben van mijzelf een vrijheidslievend persoon. Zodra iemand mij claimt of iets wil opleggen moet 
ik mij beheersen, zodat ik op een vriendelijke manier mijn grenzen aangeef. 

Door Lamberta Vrijheid heeft te maken met de grenzen die ons worden 
opgelegd. Het gevoel van vrijheid heeft te maken met hoe 
wij deze grenzen ervaren. Voor een kind van vier kan het 
niet mogen leeg eten van de koekjestrommel voelen als 
een beperking van zijn vrijheid. De moeder die op dieet is 
en zichzelf beperkt in haar vrijheid om de koekjestrommel 
leeg te eten, voelt zich dankbaar dat ze deze discipline kan 
opbrengen. Vrijheid is voor ieder mens een ander begrip. 
Een bijstandsmoeder zal denken: ”Als ik wat meer geld had 
kon ik vrijer zijn om leuke dingen te doen met de kinderen.” 
Iemand die gevangen heeft gezeten wegens een politieke 
of geloofsovertuiging zal zeggen: ”Vrijheid is vrije menings-
uiting en mogen geloven wat je wilt.” 
De wet in Nederland waarborgt onze vrijheid. Toch ervaart 
iedereen de wet anders. Voor de een is het een bescher-
ming, voor de ander een beperking. Totale vrijheid bestaat 
ook niet, want totale vrijheid is chaos. Iemand drukte het 
eens zo uit: ”Vrijheid is balans.”
Zelfs vrij denken is beperkt. Uw vrije denken hangt af van 
wat u weet, kent en hebt ervaren. Iemand die nog nooit een 
vliegtuig heeft gezien, kan niet dromen over een vliegvakan-
tie. Het op de juiste manier gebruiken van vrijheid heeft ook 

te maken met kennis en ontwikkeling. Een klein kind dat 
nog geen diepte kent, kan zich vrij voelen om van boven 
aan de trap naar beneden te springen. Maar gelukkig heb-
ben ouders daarom traphekjes.
Soms praat ik met mensen over christelijke vrijheid. Dan 
hoor je mensen zeggen: ”Christenen misbruiken hun vrij-
heid. Kijk maar naar wat voor afschuwelijke dingen er soms 
in de kerk gebeuren.” Ik ben opgegroeid in een kerk waar 
je niet mocht dansen en je als vrouw geen lange broek aan 
mocht. Gelukkig was mijn moeder ruimdenkend. Ik ging op 
dansles en droeg een lange broek. De dominee zei niets, 
maar de blikken van de kerkgangers zeiden des te meer. 
Een verstikkende christelijke vrijheid gebaseerd op regeltjes 
en schuldgevoel. Helaas kijken wij te vaak naar mensen als 
het gaat om christelijke vrijheid, in plaats van te kijken naar 
Hem die deze vrijheid geeft.
Jezus zegt in Johannes 8:36: ”Wanneer dan de Zoon u 
vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” De vrijheid die 
Jezus geeft is een vrijheid die rust geeft. Vrij van schuld en 
zonde. Vrij van angst omdat (Gods) liefde angst wegneemt. 
Vrij om met de hulp van Gods liefde en wijsheid het goede 
te doen en het kwade na te laten. 
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Inzicht

Mistig
Als je er niet moet zijn, kun je er beter niet ko-
men. De wereld om ons heen is klein en grijs. 
Als we om ons heen kijken, zien we niet veel. 
De bomen, de huizen, alles is grijs áls je het 
al ziet. Zelfs de mensen zijn grijs. Soms denk 
ik wel eens dat ze grijs kijken. De temperatuur 
is in zo’n situatie ook meestal niet prettig. En 
dat kun je vaak zien aan de gezichten van de 
mensen. Er is eigenlijk niemand die blij of vro-
lijk kijkt. Kennelijk zijn we best beïnvloedbaar, 
in dit geval door het weer. 
We hoeven helemaal niet zo somber te doen, 
want we weten dat de wereld om ons heen 
groot en kleurrijk is en blijft. Alleen we zien het 
niet. Er is niks veranderd aan die wereld om 
ons heen door de kijk die wij er op hebben. 
Dat het zicht op dit moment niet zo helder is, 
wil niet zeggen dat die wereld om ons heen 
nu ineens weg is. De kleuren van de bomen 
en de huizen zijn voor ons even niet zo helder 
en zo mooi. Maar ze zijn er wel! 
Tja, wat is werkelijkheid? En wat zien we niet 

dat er wel is? Het gebeurt meer dan eens dat 
het even later of even verderop helemaal niet 
mistig is. Daar is het glashelder. Als de zon 
doorkomt is ineens alles even mooi. Als die 
akelige mist opgetrokken is, kunnen we in-
eens weer lekker ver kijken. En de kleuren zijn 
weer helder. Dus het is gewoon niet verstan-
dig om te doen alsof omstandigheden bepa-
lend zijn voor hoe de werkelijkheid is. Onze 
blik kan soms vertroebeld zijn door enorme 
hoeveelheden kleine vochtdeeltjes als mist of 
andere zaken. Maar het is natuurlijk zo dat de 
wereld om ons heen, de werkelijkheid om ons 
heen, onveranderd blijft. 

Zo veranderlijk als het weer is het soms in ons 
leven. Alles is niet even mooi in ons leven. Het 
is niet altijd even leuk waar we mee te maken 
hebben. Af en toe is het een mistige boel om 
ons heen. Wat is het dan mooi om te weten 
dat de werkelijkheid daardoor niet veranderd 
is. God bestaat en houdt van ieder van ons. 

Door Joost Doef

Het is vandaag mistig en dat is best vervelend. Er is gewaar-
schuwd voor weinig zicht op de weg. 

Laat dat in ieder geval helder zijn.
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Inzicht

Door Keith Hartrick

Vuilnisbakken 
& onvoorwaardelijke liefde
De afgelopen jaren wonen wij in een huis met een ge-
meenschappelijke oprit. Onze grond grenst aan de weg 
en de oprit gaat omhoog langs ons huis en de tuin en 
vervolgens naar twee andere huizen achter dat van ons.

Dus het is nogal een lange wandeling om onze vuilnis-
bakken de oprit af te rijden en vervolgens weer naar bo-
ven als ze geleegd zijn. We hebben een zwarte, bruine 
en een groene vuilnisbak, en deze worden allemaal op 
verschillende dagen geleegd.
We hadden een stilzwijgende afspraak met onze buren 
dat degene die als eerste naar beneden gaat om de lege 
vuilnisbakken op te halen, ze allemaal terug naar boven 
brengt. 

Om verschillende redenen komt die taak meestal voor 
onze rekening en we doen dit graag omdat we weten dat 
op andere dagen onze buren het voor ons zullen doen. 
Helaas zijn onze beide buren in de afgelopen 12 maan-
den verhuisd en we hebben nu nieuwe buren, die niet op 
de hoogte lijken te zijn van onze stilzwijgende afspraak 
met hun voorgangers. Dus terwijl wij hun vuilnisbakken 
steeds naar boven brengen, merken we dat zij alleen die 
van zichzelf ophalen als ze vóór ons beneden zijn. 
Dit heeft tot een verschil van mening geleid tussen mijn 
vrouw en mij. Zij wil met alle liefde hun vuilnisbakken naar 
boven blijven rijden. Ik ben in strijd met mijn menselijke 
natuur en zeg dat wij hun vuilnisbakken niet meer mee 
hoeven te nemen als zij dat ook niet voor ons doen. Het 

probleem is dat mijn liefde voorwaardelijk is – ik doe het 
voor hen als zij het voor mij doen. De liefde van mijn vrouw 
is onvoorwaardelijk, zij doet het hoe dan ook graag voor 
hen, zonder voorwaarden. 
Misschien een stom voorbeeld en niet te vergelijken 
met Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Maar het 
principe is hetzelfde. Eén van de grootste ontdekkingen 
die je kunt doen is dat je gaat begrijpen dat Gods liefde 
onvoorwaardelijk is. God gaf Zijn leven voor ons zonder 
voorwaarden, in de menselijke vorm van Jezus Christus. 
Hij stierf voor ons terwijl wij nog zondaars waren (Romei-
nen 5:8).
Maar God dwingt ons niet te reageren. God kent de 
kracht van onvoorwaardelijke liefde en wacht geduldig 
tot wij het begrijpen en onze harten voor Hem openstel-
len. God weet dat onze vrijwillige, gewillige reactie ons in 
een diepere, hechtere relatie met Hem brengt dan welke 
kracht aan voorwaarden ook. 

Als we Gods onvoorwaardelijke liefde begrijpen en erop 
reageren, zullen we ons leven anders willen gaan leven. 
Langzaamaan zouden we liefdevollere en zorgzamere 
mensen moeten worden, niet door het volgen van een 
stel regels, maar door te proberen Gods liefde voor ons 
te laten zien aan anderen. 
Mijn vrouw is er gerust op dat onze buren op een be-
paald moment zullen reageren op haar liefde en onze 
vuilnisbakken naar boven zullen brengen als dat nodig is. 
Dat is onvoorwaardelijke liefde, het toch doen, vol hoop, 
maar niet omdat je iets terug krijgt. 
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Inzicht

Kijk uit, bijen!
Door Diana Hall

Eerder in het seizoen, toen ik naar de bijen 
keek die over de bloesems zoemden, viel mij 
een grote hommel op. Hij klauterde over de 
bloemstelen heen die op de grond waren te-
rechtgekomen. Ik knielde neer om hem beter 
te zien en toen ik dat deed hief de hommel 
een van zijn pootjes op, uit zelfverdediging. 
“Dat is vreemd,” dacht ik. “Als hij bang is, 
waarom vliegt hij dan niet gewoon weg?” 
Toen pas merkte ik dat de hommel niet kon 
wegvliegen, omdat hij maar één vleugel had. 
De rechtervleugel miste. Ik heb nog nooit eer-
der een vleugelloze bij gezien en veronderstel-
de dat hij het niet lang zou overleven. 

Maar dat had ik dus mis! Weken zijn voorbij 
gegaan en intussen rent onze hommel op zijn 
pootjes nog steeds door de tuin, van de ene 
slappe plantenstengel naar de andere, grijpt 
de bloemstelen vast en doet wat bijen doen. 

Soms vind ik hem in bloemen gewikkeld zoals 
in een dekbed, om een dutje te doen, en pas-
geleden liep hij achteruit in cirkeltjes op het 
terras, in de zon. “Dit is het”, dacht ik. “Het 
einde is nabij.” Maar nee, het kleine kereltje 
stopte plotseling, deed zijn behoefte, waste 
zich krachtig en liet zich terug in de bloemen 
zakken. Ik kon een glimlach niet onderdruk-
ken. Ik weet dat mijn hommel de winter niet 
kan overleven. Zo is hij niet geprogrammeerd. 
Alleen de jonge koninginnen die hebben ge-
paard, overwinteren, maar hij weet dat niet. 
Hij is zich er waarschijnlijk niet eens van be-
wust dat hij invalide is. Dit kleine kereltje leeft 
zijn leven ten volle, tegen alle verwachtingen 
in. God gebruikt de natuurlijke wereld om ons 
allerlei inzicht te geven; dus wat heb ik ge-
leerd van mijn gehandicapte hommel? Predi-
ker 9:10 vertelt ons: “Doe wat je hand te doen 
vindt. Doe het met volle inzet!”

Ik heb een aantal Perovskia planten in de tuin. Het zijn weer-
barstige heesters met grote, blauw bebloemde stengels die 
slordig langs de grond groeien. Ik heb ze geplant omdat ze 
geen moeite hebben met de kalkrijke bodem en omdat de 
bijen er gek op zijn.

“Doe wat je 
hand te doen 
vindt. Doe het 

met volle inzet!”
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In het 
strafkamp

Ervaring

20 | LifeLine
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Zo zag een dag eruit voor Hea-Woo (70) toen ze een aantal 
jaren in een Noord-Koreaans strafkamp zat.
Daar was ze terechtgekomen nadat ze in China was ge-
arresteerd. Wie vlucht naar China – en dus de ‘heilstaat’ 
Noord-Korea verlaat – is een landverrader.
Hea-Woo groeide op in Noord-Korea. Ze maakte de Ko-
reaanse oorlog mee, waarin haar vader stierf en ze maakte 
mee hoe de hongersnood steeds heviger werd. “In 1997 
werd mijn oudste dochter bestolen van haar geld en kon 
ze geen eten meer komen. Ze was toen in een andere stad. 
Tegen de tijd dat ze erin slaagde om thuis te komen, was 
ze te zwak om nog te herstellen. Ze stierf van de honger.”

Teruggestuurd naar Noord-Korea
Hea-Woo wilde meer weten over het christelijk geloof. “Bo-
vendien wilde ik de honger ontvluchten.
Ik besloot ook naar China te gaan. Ik klopte aan bij een 
Chinese kerk en de mensen daar wilden me helpen. Ze 
vertelden me meer over Christus en ik bekeerde me tot 
Hem.” Maar op een dag sloeg het noodlot toe. Hea-Woo’s 
schuilplaats werd verraden.
Ze werd teruggestuurd naar Noord-Korea en kwam na tien 
maanden in de gevangenis in een heropvoedingskamp te-
recht. “Ik werd niet naar een politiek strafkamp gestuurd, 
omdat ze niet wisten dat ik christen was.” Was dat wel 
uitgekomen, dan had het voor Hea-Woo heel anders af 
kunnen lopen.
Sommige christenen worden direct geëxecuteerd, ande-
ren komen in helse strafkampen terecht zonder uitzicht op 
vrijlating.
“Ik zou je niet kunnen vertellen wat het ergste is wat ik heb 
meegemaakt in het kamp. Elke dag was een marteling. Ik 

moest vaak denken aan Gods tien plagen voor Egypte. 
Iedere dag was alsof je deze tien plagen tegelijk onder-
ging. Dagelijks stierven er mensen en veel lijken werden 
verbrand. De bewakers strooiden het as over de weg. Wij 
liepen iedere dag over deze weg en telkens dacht ik: ooit 
lopen de andere gevangenen over mij.”

Over God vertellen
“Ondanks alles bleef ik God trouw”, gaat Hea-Woo ver-
der. “Ik bleef trouw en God heeft me geholpen het kamp te 
overleven.” Hea-Woo voelde zelfs dat God haar aanspoor-
de met andere gevangenen over de Here Jezus te praten. 
“Eigenlijk was ik daar te bang voor. Ik wilde niet dood. Hoe 
kon God aan mij vragen om anderen over Hem te vertel-
len?” Toch deed Hea-Woo het en uiteindelijk kwamen er vijf 
mensen tot geloof. “Ze stonden erg open voor mijn bood-
schap van hoop. Ik hielp andere gevangenen als ik dat kon. 
Soms deelde ik wat rijst, of ik hielp zieke gevangenen met 
het wassen van hun kleren.
De vijf en ik vormden een kleine, christelijke gemeente. 
Op zondag en met Kerst kwamen we stiekem samen op 
geheime plekken. Vaak was dat een toilet. Ik leerde hen 
liedjes en bijbelverzen. We hebben alle zes het kamp over-
leefd, omdat we voor elkaar zorgden.”
Hea-Woo kreeg de kans Noord-Korea opnieuw te ont-
vluchten. “Ik woon sinds begin 2011 in Zuid-Korea. Voor 
het eerst in mijn leven ben ik vrij. Vrij om te gaan en staan 
waar ik wil, om te doen wat ik wil en om Jezus openlijk te 
aanbidden. Ik weet dat voor veel mensen Zuid-Korea ab-
soluut geen beloofd land is. Ze hebben er een hekel aan, 
maar wat weten die mensen nu van vrijheid? Ik heb geleerd 
wat vrijheid is in het strafkamp.”

Ervaring

05.00 uur  Wakker worden. 

05.30 uur  Tellen van de gevangenen en wassen. 

06.00 uur  Ontbijt, twee of drie eetlepels rijst in een metalen bekertje. 

08.00 uur   Marcheren naar buiten het kamp waar we op het land moesten  

werken. We werkten tot twaalf uur zonder pauze. Gevangenen 

hebben geen recht op rust. 

12.00 uur  Terug naar het kamp voor weer een paar happen eten. 

14.00 uur Terug naar het land. 

18.00 uur  Terug naar het kamp, waar we een kritieksessie hadden. Daarna 

weer een paar eetlepels eten. 

20.00 uur   Ideologische training. Dit was het moeilijkste moment van de dag. 

Onze ogen vielen dicht van vermoeidheid, maar we moesten  

opletten. Anders werden we gestraft. 

21.30 uur  Tellen van de gevangenen. 

22.00 uur Eindelijk slapen.

Door Open Doors
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Door Devaraj Ramoo

Toeval 
of niet?

Inzicht

Na bijna twee kilometer hardlopen, zag ik een grote me-
nigte die zich verzameld had bij een van de huizen langs 
mijn route. De eerste gedachte die bij me opkwam, was dat 
er een ongeluk was gebeurd. Ik stopte om te kijken. 
Ik zag een auto met een verbrijzelde voorruit en een li-
chaam dat onderuitgezakt op de stoel hing. Ik vroeg een 
man naast me wat er gebeurd was. Hij zei dat een man 
zomaar was neergeschoten.

Ik schuifelde een beetje naar voren door de menigte om 
het wat beter te zien. Ja, een man was inderdaad neer-
geschoten en het was blijkbaar gedaan door huurmoorde-
naars. De politie was gearriveerd en begon zijn zoektocht 
naar aanwijzingen. Ze hadden zorgvuldig de plaatsen ge-
markeerd waar kogelhulzen waren gevonden. Ik telde er 
veertien. Minstens tien schoten hadden het ongelukkige 
slachtoffer geraakt en hij stierf vlak voor zijn eigen huis. Zijn 

Ik trok mijn joggingkleding aan 
en begon mijn loop via dezelfde 
route die ik elke dag neem. 
Vandaag begon ik een beetje laat, omdat mijn vrouw en ik eerder naar de mini-markt waren 
geweest om wat boodschappen te halen.
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keer dat ik het in het echt zag. Zijn moordenaars hadden 
noch genade, noch spijt. Ze zouden dit als een geslaagde 
klus beschouwen. 

Toen trof me nog een andere gedachte.
Wat was er gebeurd, als ik deze plaats een beetje vroeger 
was gepasseerd? Als ik niet iets later dan normaal aan mijn 
loop was begonnen en daardoor net was langsgekomen 
bij het huis toen deze man werd neergeschoten? Ik zou 
waarschijnlijk getuige zijn geweest van het hele incident! 
Deze woonwijk langs mijn joggingparcours is relatief rustig 
en er loopt nauwelijks iemand rond op dat moment. Zou-
den ze dan ook op mij hebben geschoten? Met die veertien 
schoten die werden afgevuurd, zou ik ook in gevaar zijn ge-
weest? Als deze moordenaars mij hadden gezien, zouden 
zij mij ongedeerd laten gaan? Ik zou een potentiële getuige 
zijn en moordenaars willen geen getuigen. 

Ik voelde koude rillingen terwijl ik overwoog wat er zou kun-
nen zijn gebeurd als ik mijn loop een beetje eerder was 
begonnen. De gebruikelijke conclusie zou zijn dat het puur 
geluk was dat me uit de buurt van gevaar hield. 
Is geluk wel ècht de reden waarom we aan gevaar ont-
snappen? 
De Bijbel zegt dat gebeurtenissen, of die nu goed of slecht 
zijn, iedereen kunnen overkomen. Tijd en toeval is er voor 
iedereen.
Net als vogels die worden gevangen in een net, kunnen we 
overal in verstrikt raken op een slecht moment*. Zou dat 
betekenen dat er geen garanties in het leven zijn en we in 
constante angst moeten leven voor wat er kan gebeuren? 
Waarom zouden we nog de moeite nemen om te bidden 
en God vragen om bescherming als tijd en toeval toch be-
palen wat er gebeurt? Heb je echter ooit het idee overwo-
gen, dat onzichtbare gebeurtenissen kunnen plaatsvinden 
onder het toeziend oog van de Almachtige God die ervoor 
zorgt dat jou en mij niets overkomt tegen Zijn wil?
Misschien is het moeilijk om het feit te begrijpen en ac-
cepteren, dat Zijn wil om al dan niet toe te staan dat wij be-
proefd worden, al onze menselijke redeneringen overstijgt. 
Er zijn verzen in de Bijbel waar God, de Almachtige belooft 
dat Hij zal zorgen voor diegenen die hun vertrouwen en ge-
loof in Hem stellen. We vinden het bewijs van deze belofte 
in Psalm 91 van de Bijbel. Het is een zeer bemoedigende 
psalm. En als nare situaties en zelfs tragische gebeurtenis-
sen ons wel overkomen, heeft God ons zelfs goede belof-
ten gegeven voor die situaties (zie bijvoorbeeld Romeinen 
8:28). 
Terwijl ik het joggen voor deze dag afmaakte, voelde ik een 
rustgevende vrede dat Christus Jezus en onze Vader in de 
hemel, kleine vertragingen of onverwachte veranderingen 
in mijn schema’s in gang kunnen hebben gezet die mij 
nèt die dag veilig kunnen hebben bewaard voor gevaar of 
kwaad. Morgen zullen tijd en toeval doorgaan, maar ik ben 
blij dat God Zijn wil heeft ingesteld, dat ik deze dag gezond 
en wel weer veilig thuis kwam. * Prediker 9:11,12

vrouw en moeder huilden onbeheerst, overmand door ver-
driet. Familieleden van de overledene begonnen te arrive-
ren en velen van hen hadden een doffe blik op hun gezicht. 
De menigte bleef staren. Ik besloot om mijn loop voort te 
zetten. Terwijl ik liep, was mijn geest in verwarring. Waarom 
moest deze man op zo’n brute manier sterven? Het is dui-
delijk dat hij vijanden had en degenen die hem neerscho-
ten, zouden ingehuurd kunnen door zijn vijanden om een 
eind aan zijn leven te maken. Ik had scènes zoals deze in 
misdaadfi lms op televisie gezien maar dit was de eerste 

Inzicht

Een man was zomaar 
neergeschoten.

God belooft dat Hij zal zorgen voor diegenen 
die hun vertrouwen en geloof in Hem stellen.
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Het was 1970 en ik volgde mijn militaire 
training in Pretoria. Na drie maanden op 
de basisopleiding, mochten we elk tweede 
weekend naar huis. 

Thuis was voor mij 600 kilometer verderop in Durban.
Ik herinner me nog zo duidelijk dat ik op vrijdagmiddag aan de kant van 
de drukke weg stond met “ND” (de letters van de registratietekens van 
nummerborden uit Durban) op mijn koffer geschilderd, wanhopig wach-
tend en hopend op een vriendelijke automobilist om me een lift geven. 
In zeldzame gevallen kreeg ik rechtstreeks een lift naar Durban, maar 
vaak werd ik afgezet “in the middle of nowhere” en liet men mij urenlang 
staan, alleen, in de ijzige duisternis. Soms, want het was zo donker dat 
automobilisten me niet meer konden zien, nam ik mijn toevlucht tot het 
overnachten in de maisvelden tot het daglicht. Op een keer kwam ik 
pas op zaterdagavond aan in Durban!
Een reis die minder dan 8 uur had kunnen duren, kwam in werkelijkheid 
uit op een nacht en een dag! ‘s Zondagmiddag tegen het middaguur, 
was ik alweer op weg voor de lange terugreis. Twee weken later zou ik 
dezelfde beproeving opnieuw doorstaan.
Klinkt gek, nietwaar? Waarom nam ik niet gewoon genoegen met een 
stress-vrij weekend en bleef ik in het kamp? Ik zou kunnen uitslapen, 
wat ontspannen en tijd doorbrengen met vrienden. Nou, zie je, het had 
allemaal te maken met mijn hart. Mijn hart bevond zich niet in een mili-
tair kamp in Pretoria. Het was 600 kilometer verderop en niets zou me 
stoppen om me die richting op te krijgen!
Het kwam allemaal door een bijzondere dame met de naam Marilys, 
mijn toekomstige vrouw. Daarom dus, met een foto van haar in mijn 
portemonnee, een hoofd vol dromen en een hart vol van liefde, over-
won ik, zette ik door en achtervolgde haar, over hoofd- en zijwegen 
steeds maar weer. Ik was vastbesloten om elke hindernis op mijn pad 
te overwinnen, om tijd te besteden met haar en haar hart te veroveren 
en ervoor te zorgen dat niemand anders dat deed. Herken je dit? Er is 
namelijk ook iemand die net zoveel van jou houdt! Die heeft besloten 
om elke hindernis onderweg te overwinnen, om jou te bereiken. Die tijd 
met jou wil besteden en jouw hart wil veroveren. Het is Jezus! Jezus, die 
uit de hemel neerdaalde om een mens te worden zoals jij, die voor altijd 
bij je wil zijn en die voor jou aan een kruis stierf om je van zijn enorme 
liefde voor jou te vertellen!

Hartveroverend!

Door Gordon Green
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