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Vakantieliefde…
Mijn vriendin en ik gingen samen met mijn ouders op 
vakantie in Zuid-Frankrijk. We waren net dertien, onze 
hormonen waren op gang gekomen en ons lijf op zijn 
kop aan het zetten. Al gauw vormde zich op het va-
kantiepark een grote groep tieners, waar we van alles 
mee ondernamen. En natuurlijk begonnen de verliefde 
kriebels overal op te komen. Mijn vriendin en ik werden 
verliefd op twee Belgische jongens. Zij niet op ons he-
laas, alhoewel ze het duidelijk interessant vonden om 
zoveel aandacht te krijgen van twee Nederlandse meis-
jes! Na het afscheid aan het einde van de vakantie heb 
ik tranen met tuiten gehuild in de trein terug naar huis.

Jij hebt als lezer misschien ook wel een herinnering aan 
zo’n vakantieliefde. Verliefd zijn is prachtig toch? Om 
hem of haar zo geweldig, zo mooi, zo leuk, zo lief, zo 
vol fantastische eigenschappen te vinden. Het gevoel 
te hebben dat je zweeft van geluk, dat je intens leeft. 
Je hebt geen honger of dorst meer, niets doet er nog 
toe, als je maar bij die ander kunt zijn, dan is alles goed.
Verliefdheid is aan ons gegeven als begin van de liefde. 
Net zoals in het voorjaar de bloesems aan de fruitbo-
men het begin zijn van de vruchten. Het is als een be-
lofte: de liefde is geweldig, je hebt niets anders meer 
nodig als je liefde hebt gevonden.

Bloesems ontstaan snel, ineens, de knoppen springen 
open en daar zijn de bloemen in volle pracht. Vruchten 
daarentegen groeien langzaam en doen er een heel sei-
zoen over voor ze rijp zijn. Zo kun je het ook zien met 
de liefde. Verliefdheid kan ineens ontstaan en je staat 
in vuur en vlam. Liefde is meer als een bergpaadje dat 
je kiest te bewandelen, alsmaar omhoog. Voor verliefd-
heid hoef je niet veel te doen, maar liefde is iets waar 
je voor kiest, elke dag weer, in de kleine momenten en 
in de grote. Net zoals je fruitbomen toegewijd verzorgt, 
iedere dag, het hele seizoen lang.

Deze Lifeline gaat over de liefde. Voor je partner, voor 
je kind, voor iedereen om je heen, en over Gods liefde 
voor jou. Je bent misschien nog lang niet bij de oogst 
van jouw liefde. Je vruchten zien er misschien nog heel 
klein en weinig aantrekkelijk uit. Jouw boom staat mis-
schien in de storm, of juist in de droogte. Je bent mis-
schien niet meer zo enthousiast in het liefhebben als je 
ooit was. Ik wil je aanmoedigen om niet op te geven en 
elke nieuwe dag te kiezen voor de liefde. Jouw vrucht 
zal met Gods hulp uiteindelijk schitterend worden, en 
dat niet alleen in dit leven, maar voor eeuwig.

Denise de Moei
Redactie Lifeline
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Liefde Liefde

Liefde 
gezocht!
We zingen, schrijven en dichten erover, 
je vindt het in elk boek en elke film: 
het leven draait om liefde!

Door Redactie Lifeline Wist je dat baby’s die geen liefde ontvangen daaraan kun-
nen sterven? En dat een gebrek aan liefde ons echt licha-
melijk pijn kan doen? Je zou zeggen dat we na duizenden 
jaren ervaring met onze intense behoefte aan onderlinge 
liefde inmiddels heel ver ontwikkeld zijn op dit gebied. Maar 
terwijl de technologie in supervlucht is ontwikkeld, gaat het 
op liefdesgebied in ons leven helaas nog vaak mis. Hoe 
komt dat toch?
Zijn we zelf zo behoeftig, dat we te weinig letten op de 
schreeuw van de ander? Misschien hebben we zo vaak 
pijnlijk ondervonden dat er weinig liefde voor ons is, dat 
we er niet meer openlijk om durven vragen zoals een kind 
dat doet? 
Teleurgesteld hebben we ons dan teruggetrokken en zijn 
gevoellozer geworden. Ons motto is sterk en onafhankelijk 
zijn.

Toch kan ons innerlijk blijven knagen, en blijven we verlan-
gen naar liefde in plaats van verkilling. Maar hoe doe je dat 
dan, elkaar blijvend en stabiel liefhebben? 
Je zou een begin kunnen maken door weer opnieuw om je 
heen te gaan kijken. Probeer te ontdekken hoe mensen om 
liefde vragen. En hoe je er zelf mee omgaat.
Er zijn namelijk veel verborgen vragen om liefde in ons 
gedrag te vinden. Neem nou bijvoorbeeld een vrouw die 
steeds weer kritiek op haar partner heeft. Misschien is dat 
een verborgen schreeuw om liefde. “Ben ik wel belangrijk 
voor je?” “Hou je wel van mij?” “Ben ik veilig bij jou?” Haar 
man, voor wie goed presteren en niet falen heel belangrijk 
is, vat die kritiek natuurlijk niet op als een vraag om liefde. 
Hij ziet het juist als gebrek aan liefde voor hem! En in plaats 

van haar een knuffel te geven en te zeggen: “Joh, ik wist 
niet dat dit zo belangrijk voor je was. Kom, dan gaan we 
kijken naar een oplossing”, zal hij waarschijnlijk eerder in de 
verdediging schieten of zichzelf terugtrekken. Je zit zomaar 
in een patroon van aanvallen en terugtrekken. Terwijl het 
eigenlijk om liefde ging.

We zijn vaak onhandig en onduidelijk als we om liefde vra-
gen. Het zit op kromme manieren verkapt in ons gedrag. 
En we missen ook regelmatig de signalen van mensen om 
ons heen, of interpreteren die verkeerd. We zijn soms zo 
met onszelf bezig, dat we niet zien wat er met de ander 
gebeurt.

Door met een frisse blik te gaan kijken of de ander mis-
schien om liefde vraagt in zijn of haar gedrag, kun je die 
verkeerde patronen doorbreken. Je kunt dan makkelijker 
de eerste stap nemen. Door bij jezelf te zien op welke on-
handige manieren jij om liefde vraagt, kun je die verbeteren. 
Een goed boek hierover dat je kunt lezen is: “Hou me vast” 
van Dr. Sue Johnson.

Liefde kun je uiteindelijk het beste echt en blijvend uitdelen 
als je zelf liefde ontvangt van God. Vanuit die relatie kun je 
zoveel meer geven. Je voelt meer ruimte om te kijken naar 
de behoeften van andere mensen. Je kunt meer aan. Je 
voelt je veiliger. En je hebt bovendien een geweldig voor-
beeld van hoe je liefde kunt geven. Jezus laat een fantas-
tische liefde zien; voor jou en elke mens op aarde. Lees 
erover en nog meer: ervaar het! Zodat je kunt groeien in de 
liefde, voor iedereen om je heen.
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Er zijn veel verborgen vragen om 
liefde in ons gedrag te vinden.

Quotes
Als er iets beter is dan bemind te worden... dan is het wel liefhebben.

Liefde kijkt vooruit, haat kijkt naar het verleden, bezorgdheid heeft ogen over het hele hoofd zit-
ten. Mignon McLaughlin

De ideale echtgenoot is hij, die elk woord begrijpt dat zijn vrouw niet zegt. Anoniem

Verspil nooit de kans iemand te vertellen dat je diegene lief hebt.

De meesten van ons zijn dwangmatige praters en selectieve luisteraars. We moeten dwang-
matige luisteraars worden en selectieve praters. Anoniem
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Liefde

De vijf talen 
van de liefde…
Of je partner ruimt altijd thuis alle rommel op, 
en denkt dat jij daardoor weet hoeveel hij van 
je houdt, maar jij wilt liever dat hij dat vaker 
tegen je zegt…
Is dit herkenbaar?

In het boek “De vijf talen van de liefde” gaat 
Gary Chapman op deze verschillen in. Ken je 
de liefdestaal van de mensen om je heen? En 
die van jezelf? Je kunt gerichter en effectiever 
je liefde geven, als je weet wat de liefdestaal 
van de ander is. En als je weet welke talen 
voor jou belangrijk zijn, dan kun je dat vertel-
len aan de mensen om je heen. Zo houd je 
ieders “liefdestank” gevuld!
De liefdestalen die in het boek genoemd wor-
den zijn:
•  Positieve woorden
•  Samen zijn
•  Cadeaus
•  Helpen
•  Lichamelijk contact

Bij positieve woorden gaat het natuurlijk om 
complimentjes. Maar ook om een vriendelijke 

en beheerste communicatie. Als dit jouw lief-
destaal is, dan voel je je gelukkig als ande-
ren positieve, vriendelijke en aardige dingen 
tegen je zeggen.
Samen zijn draait om ongestoorde tijd met el-
kaar doorbrengen, waarbij je volop aandacht 
voor elkaar hebt. Je kunt vooral samen wil-
len praten of juist liever samen dingen willen 
doen.

Cadeaus krijgen spreekt voor zich; je vindt 
het leuk om cadeautjes te krijgen! Als dit jouw  
liefdestaal is, dan gaat het er niet om hoe duur 
iets is, maar of het met zorg is uitgezocht of 
zelf gemaakt.

Mensen die hun liefde tonen door iets voor 
een ander te doen en die het graag anderen 
naar de zin maken, hebben helpen als liefdes-
taal. Ze doen klusjes, ruimen op, of koken 
voor je – niet omdat het moet, maar uit liefde!
En dan is er ten slotte lichamelijk contact. 
Seksualiteit valt daaronder, maar ook alle an-
dere vormen van lichamelijk contact; een aai, 
een knuffel en een omhelzing.

Tactvol
Erik zit aan de bar en staart chagrijnig 
in zijn glas bier. Tom komt binnen gelo-
pen, gaat zitten en vraagt hem: “Wat is je 
probleem joh?”. “Nou,” zegt Erik, “ik heb 
thuis ruzie gekregen vanwege één van die 
vervelende vragen die vrouwen stellen. Nu 
zit ik diep in de problemen.”

“Wat voor vraag?” vraagt Tom geïnteres-
seerd. 

Erik antwoordt: “Mijn vrouw vroeg me of ik 
nog steeds van haar zou houden als ze oud, 
dik en rimpelig wordt.”

“Dat is makkelijk,” zegt Tom. “Je zegt ge-
woon: ‘Natuurlijk hou ik dan nog van je.’”

“Ja,” zegt Erik, “Dat deed ik ook, alleen zei ik: 
‘Natuurlijk hou ik van je.’”

Stel dat je vriendin moeilijkheden op haar werk heeft met collega’s. Om haar op te fleuren, 
koop je een bloemetje. Maar eigenlijk wil zij liever een flinke knuffel! 

Zorg

Elk mens heeft zijn eigen speciale zorg nodig.

In de was-
machine…
Door Joseph Tkach

Uit De vijf talen van de liefde - Gary Chapman

De was is één van die dingen waarvan je weet dat je het moet doen, tenzij je iemand anders 
zover krijgt om het voor je te doen! 

Eerst je kleren sorteren; donkere kleuren apart van de witte 
en lichtere kleuren. Soms leer je dit in de praktijk, zoals ik, 
toen ik nog studeerde: ik deed mijn nieuwe rode gymkleren bij 
mijn witte kleren in de was en alles kwam er roze uit! Delicate 
kledingstukken op de wol stand wassen met een ander was-
middel is ook zo’n nuttig weetje. En we weten allemaal wat 
er gebeurt als je per ongeluk fijne was in de droger gooit… 

We proberen onze kleding met goede zorgen te omringen, en 
vergeten soms dat mensen dezelfde benadering nodig heb-
ben! Met duidelijk zichtbare ziektes, beperkingen en moeilijke 
omstandigheden hebben we waarschijnlijk niet zoveel moei-
te, maar als we aan de buitenkant niets kunnen zien kan het 
lastiger zijn. 
Het is zo makkelijk om naar iemand te kijken en je oordeel 
klaar te hebben. Ken je het verhaal van Samuel die een nieu-
we koning moest zoeken uit een heleboel zonen van Isaï? 
Wie had gedacht dat God de onopvallende jongste zoon 
David in gedachten had? Samuel moest het ook leren: “Het 
gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, 
maar de Heer kijkt naar het hart” (1 Samuel 16:7). 
We trekken misschien snel conclusies over mensen die we 
net ontmoet hebben, en zeker over mensen die we al lange 
tijd kennen. Toch weten we niet wat ze allemaal meegemaakt 
hebben en hoe deze ervaringen hen beïnvloed hebben. 
In de Bijbel word je aangemoedigd om anderen vriendelijk te 
behandelen: “Je bent door God uitgekozen, hem behoor je 

toe. Kleed je dus met genegenheid, medeleven, bescheiden-
heid, eenvoud en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, 
als iemand over een ander te klagen heeft. Vergeef zoals de 
Heer jou vergeven heeft. De kroon op dat alles moet de liefde 
zijn. Zij bindt ons samen tot volmaakte eenheid.” 
Het Nieuwe Testament heeft veel van dit soort teksten, zo-
als: “Laat alle gevoelens van wrok, wraak en woede varen. 
Schreeuw en vloek niet en vermijd iedere vorm van slecht 
gedrag. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar 
zoals God jou heeft vergeven in Christus.” 
Hoe we elkaar behandelen is ook nog om andere redenen 
belangrijk. Als je gelooft, ben je deel van het lichaam van 
Christus, en ook individueel zijn we gemaakt naar het beeld 
van God. Je omgang met anderen laat dan ook iets zien over 
je omgang met God. 
De bekende “Gouden Regel” spoort ons dus aan om ande-
ren te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, 
eraan denkend dat we allemaal onze persoonlijke moeiten 
hebben, sommigen duidelijker dan anderen, vele diep verbor-
gen vanbinnen, alleen bekend bij onszelf en bij God. 

De volgende keer dat je de was sorteert, neem dan een mo-
ment de tijd om te denken aan de mensen in je leven en de 
speciale zorg die ieder nodig heeft. God doet dit al voor ons, 
Hij behandelt ons als individuen die Zijn eigen speciale zorg 
verdienen. 

Kolossenzen 3:12-14, Efeziërs 4:31-32



LifeLine   |   98   |   LifeLine

Inzicht

Je kunt het gevoel 
hebben dat je moet 
presteren om liefde 

te ontvangen.

Goede 
cijfers halen!

Door Joseph Tkach

De zomer begint en veel scholieren hebben gespannen 
gewacht op de uitslagen van de examens. Een aantal 
van hen is vanwege herexamens al teruggekeerd naar 
de wereld van lessen, leraren, boeken, opdrachten en 
natuurlijk, cijfers. 

Sommigen van ons, aan de andere kant, zijn die jaren van 
schoolonderwijs al voorbij. Toch kiezen veel oudere mensen er 
alsnog voor om terug te gaan naar school en lessen te volgen 
op het gebied van hun persoonlijke interesse of ter bevordering 
van hun carrière. Of we nu nog steeds op school zitten of er al 
af zijn, we zijn allemaal bekend met de druk, bezorgdheid en 
angst die het onderwijs in ons kan opwekken als we ons best 
doen aan de eisen te voldoen en de cijfers te krijgen die we 
nodig hebben.

Het leven zelf kan dat zelfde gevoel van angst en zorgen met 
zich meebrengen als we onze persoonlijke waarde afmeten in 
termen van het behalen van een ‘cijfer’. De christelijke schrijver 
Henri Nouwen omschreef het als volgt: “De wereld zegt: ‘Ja, ik 
hou van je als je knap bent, intelligent en rijk. Ik hou van je als 
je een goede opleiding hebt gehad, een goede baan hebt en 
connecties. Ik hou van je als je veel produceert, veel verkoopt 
en veel koopt.’ Als zit ontelbare keren verborgen in de liefde 
van de wereld…. De liefde van de wereld is voorwaardelijk en 
zal altijd voorwaardelijk zijn” (Eindelijk thuis, blz. 42).

In de wereld, en vaak zelfs bij ons thuis, is liefde gebaseerd op 
ons gedrag. We ervaren vaak van jongs af aan al dat als we 
goed zijn, onze ouders, leraren, bazen, echtgenoten en zelfs 
veel van onze vrienden, van ons zullen houden, maar als we 
niet zo goed zijn, zullen ze dat niet doen.

Maar zo is het niet met God. God houdt zijn liefde niet achter 
tot we aan de eisen voldoen. Hij houdt altijd van ons – voor 
onze fouten, tijdens onze fouten en erna. “God bewees ons 
zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
zondaars waren” (Romeinen 5:8). Maar God laat ons niet zitten 
in onze zonden. Jezus kwam niet alleen om onze straf in onze 
plaats te dragen, maar ook om onze goedheid te zijn.
God vergeeft ons niet alleen onze fouten, Hij geeft ons ook de 
goedheid die we nodig hebben – de goedheid van Jezus. Kort 
samengevat, zijn wij veilig omdat God goed is, niet omdat wij 
dat zijn. We ervaren Gods goedheid doordat Hij ons verandert 
in Zijn eigen vergeven en verloste kinderen, in Jezus Christus – 
iets dat we alleen ervaren door geloof. Jezus heeft het cijfer al 
voor ons gehaald: het is onze taak om ons op Hem te richten 
en Hem te volgen.

Daarom staat er in de Bijbel over richtlijnen, zoals wetten, dit: 
“De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft 
rechtvaardig zal worden verklaard,” (Romeinen 10:4). Jezus 
doet het allemaal, van start tot finish. Hij is de Alfa en de Ome-
ga, het begin en het einde.

Gedicht

Jezus,  
ik heb  
U nooit  
gezien
‘k Heb Jezus nooit gezien, nooit zacht-
jes aangeraakt.
Nooit hoorde ik Hem lachen aan mijn 
tafel om een grap
of iets dat Hij had meegemaakt.
Nog nooit zag ik Hem eten of dansen 
op een feest.
Al die daagse dingen, ‘k ben er nooit 
echt bij geweest.
 
Dus hoe kan ik dan zeggen dat ik zoveel 
van Hem hou.
En hoe kan ik dan zingen dat ik Hem 
geloof en Hem vertrouw.
 
Ik heb Jezus nooit gezien en ik heb Zijn 
stem nog nooit gehoord.
Zijn haarkleur en Zijn ogen, ik heb geen 
flauw idee,
zo weinig, dat ik zeker weet.
En ik heb Hem niet zien lijden voordat 
Hij stierf aan ‘t kruis voor mij
En toen Hij opstond was ik er weer niet 
bij.
 
Maar, hoe kan ik dan zeggen dat ik 
zoveel van Hem hou.
En hoe kan ik dan zingen dat ik Hem 
geloof en Hem vertrouw.
 
Ja, ik weet, het klinkt onlogisch en ik 
snap dat je sceptisch bent.
Maar sinds ik Hem mijn hart gaf heeft 
mijn hele wezen God erkend.
Mijn hele leven is veranderd sinds ik 
knielde voor mijn Heer.
Hij heeft mijn schuld vergeven en mijn 
hart weer zacht gemaakt.
Hij leidt mij stap voor stap. Hij vult mij 
met zijn kracht.
Zodat ik weet: Jezus leeft!
 
En je zult het nooit begrijpen als je aan 
de zijlijn staat.
Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als 
je bidt en vraagt om Jezus, 
Als je knielt en bidt tot Jezus, weet ik 
dat er iets veranderen gaat.

Martin Brand
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Lach eens, 
da’s goed voor je gezondheid!

Door Rusty Wright Op WebMD is te lezen dat dokter Lee Berk (arts), een me-
dische professor aan de Irvine Universiteit van Californië en 
zijn collega’s, jarenlang hebben onderzocht hoe stemmin-
gen het immuunsysteem en ziekte beïnvloeden. Ze hebben 
ontdekt dat lachen een rol speelt in de strijd tegen virussen, 
bacteriën, kanker en hart en vaatziekten.

Stress kan het immuunsysteem belemmeren. Maar eens 
heerlijk lachen kan helpen. Berk ontdekte al eerder dat een 
uurtje naar een humoristische video kijken, de afscheiding 
van het stresshormoon verminderde en het immuunsys-
teem tegen virussen en bacteriën hielp.

Er is echter meer: Berk zegt nu dat zelfs de verwachting 
van lachen kan helpen. Hij bestudeerde tien mannen, mat 
hun stress-symptomen en vertelde hen dat ze over onge-
veer drie dagen een humoristische video te zien zouden 
krijgen. Elke man werd opgewekter voordat ze de video te 
zien kregen.

Twee dagen voor het bekijken, daalde depressie met 51 
procent, verwarring met 36 procent, boosheid met 19 
procent, vermoeidheid met 15 procent en spanning met 9 
procent. Direct na het bekijken, waren depressie en woe-

de beiden gezakt met 98 procent, vermoeidheid met 87 
procent, verwarring met 75 procent en spanning met 61 
procent.

Berk bemerkte dat het anticiperen op humor het leven ver-
licht en de gezondheid beïnvloedt. Hij noemt deze invloed 
de “biologie van hoop”. Berk zegt: “De positieve verwach-
ting van humor brengt het balletje al aan het rollen op een 
dusdanige wijze dat de stemming begint te veranderen 
op een manier die het lichaam helpt bij het bestrijden van 
ziekte. We denken dat dit aantoont dat zelfs anticipatie kan 
worden gebruikt om patiënten te helpen herstellen van een 
breed scala aan aandoeningen”.

De moraal: humor inplannen kan je gezondheid ten goede 
komen. Kijk eens naar een komedie, breng tijd door met 
humoristische mensen. Vertel je baas, je professor, domi-
nee of voorzitter van de club hun toespraken een beetje op 
te fleuren als ze gezonde werknemers, studenten of leden 
willen. Zet humorvolle momenten op je agenda, want het 
uitzien daarnaar is onderdeel van de therapie.

Een Joods gezegde stelt: “Een vrolijk hart bevordert een 
goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het li-
chaam.” Paulus, een volgeling van Jezus in de eerste 
eeuw, benadrukte de hoop: “Moge God, die ons hoop 
geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en 
vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn ...” Die Bijbelse 
schrijvers hebben een aantal goede adviezen zo nu en dan, 
praktische zaken voor het dagelijks leven.

Een stressvolle dag heeft wel eens een vrolijke noot nodig. Artsen zijn tot de conclusie gekomen 
dat lachen je lichamelijke en geestelijke gezondheid kan verbeteren. Het ziet er zelfs naar uit dat 
zin in lachen al goed kan zijn voor je.

Pas nog goed gelachen? 
Wil je weer eens lekker lachen? 

Zelfs het verwachten van humor is gezond.

Quotes
Er is geen grotere vreugde, noch 
een grotere beloning, dan een 
fundamenteel verschil in iemands 
leven te maken. Zuster Mary Rose McGeady

Iemand liefhebben wil zeggen: 
hem te zien zoals God hem heeft 
bedoeld. Dostojewski

Liefde wordt in de eerste plaats 
uitgedrukt door bij iemand te zijn, 
voordat je iets voor hem doet. We 

moeten hier steeds aan blijven 
denken, omdat we het zo druk met 
het doen kunnen krijgen. Als onze 
daden niet voortkomen uit onze 
wens om bij iemand te zijn, wordt 
het niet meer dan maatschappelijk 
werk. Moeder Theresa

Iemand lief hebben wil zeggen: be-
reid zijn oud met hem te worden. 
Albert Camus

Koester de liefde die je ontvangt 
boven alles ... het zal lang voort-
leven nadat je goud en je goede 
gezondheid zijn verdwenen. Og Mandino

Liefde…
…kwetst niemands gevoel
…is niet arrogant
…is geduldig
…is niet jaloers
…vertrouwt
…doet angst verdwijnen
…verdraagt alles
…vergeeft
…is niet zelfgericht
…wordt niet verbitterd
…zal nooit vergaan 
 (1 Korinthiers 13, Bijbel)

GezondheidInspiratie

In de tuin

Door Keith Hartrick

 “Je bent dichter bij God in een tuin dan waar dan 
ook op deze aarde”, stond er op een bord in het 
tuincentrum. 

Omdat Jezus ons vertelt dat hij in ons hart woont en zo dus 
overal met ons is (Kolossenzen 1:27) kun je zeggen dat dit 
niet helemaal waar is. Maar toch is er iets met de vrede en 
rust van een mooie tuin dat je het gevoel geeft dichter bij God 
te zijn. Tuinen of de natuur kunnen goede plaatsen zijn om 
te bidden en na te denken over onze geweldige God. Zelfs 
Jezus zocht, in zijn laatste nacht op aarde in menselijke ge-
daante, de vrede van de tuin van Gethsemane om ernstig en 
gepassioneerd tot Zijn Vader te bidden (Mattheus 26.36–46).
Dus op die momenten dat we ons gefrustreerd, ontmoedigd 
en verdrietig voelen, kan tijd doorbrengen met wat rommelen 
of zitten in onze tuin, of het dichtstbijzijnde stadspark, of in 

de natuur waar we kunnen genieten van een rustgevende en 
verkwikkende wandeling, net zijn wat we nodig hebben om te 
herstellen en op te knappen.

Ik heb het geluk dicht bij een rivier te wonen waar je een aan-
tal kilometers langs kunt lopen door open velden en een klein 
bos. Het is mijn favoriete plek om met God te praten over al 
mijn zorgen, of ze nu klein of groot zijn. Ik krijg wel eens wat 
vreemde blikken als ik niet doorheb dat iemand me tegemoet 
komt. Ik weet zeker dat ze denken dat ik geestelijke proble-
men heb als ze me horen praten, schijnbaar tegen mezelf.
In alle drukte van ons leven kan het zomaar gebeuren dat we 
het contact met de natuur een beetje verliezen. Tijd apart zet-
ten voor een wandeling in een tuin of de natuur, of een beetje 
tuinieren, herstelt dat contact. En het lijkt erop dat God er ook 
van houdt in een tuin te wandelen, dus waarom zouden we 
geen tijd vrijmaken om hem te vergezellen?
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Tieners Tieners

Hou van 
je tieners!

Door Denise de Moei
Uit How to really love 

your teenager, 
Ross Campbell

Je kunt soms met weemoed terugdenken aan 
de tijd dat je zoon nog met een stralend gezicht 
op je af kwam rennen om te vertellen wat er op 
school was gebeurd. Wanneer is dat toch op-
gehouden? En sinds wanneer is je dochter zo 
gesloten geworden, terwijl ze eindeloos met 
haar vriendinnen chat? Als je dit herkenbaar 
vindt, heb je misschien iets aan de tips die ik 
heb gevonden in het boek: “How to really love 
your teenager” van Ross Campbell.

Hier komen ze:

Tieners worden groter, sterker en slimmer, maar zijn 
emotioneel nog kind.
Het lijkt misschien of ze je niet meer nodig hebben en het 
is ook waar dat leeftijdsgenoten heel belangrijk voor ze zijn. 
Maar om zich daartussen te kunnen handhaven hebben ze 
meer dan ooit de liefde van hun ouders nodig. Meer zelfs 
dan tijdens hun lagere school leeftijd. Ze gaan de wijde we-
reld in en als hun emotionele tank leeg is, komen ze bij jou 
om weer op te laden.

Pas de manier waarop je je liefde toont aan de tiener-
leeftijd aan.
Je zoon wil misschien geen knuffel meer, maar wel stoeien. 
Je dochter zit misschien niet meer op schoot, maar wil wel 
een arm om haar heen. En vaak heb je meer tijd nodig dan 
vroeger om echt en goed contact te hebben met je tiener. 
De afweer van tieners is groter, omdat ze onafhankelijk wil-
len zijn en ook omdat ze gevoeliger zijn voor boosheid, om 
afgewezen of belachelijk gemaakt te worden. Het is een 
gezonde reactie dat ze zich van je losmaken, maar tegelij-
kertijd zijn ze gevoeliger en hebben ze contact en liefde no-
dig. En het duurt vaak langer voordat ze die liefde kunnen 
ontvangen. Wat kun je doen? Je kunt bijvoorbeeld samen 
gaan winkelen, of een film kijken. Samen karten of uit eten 
gaan. Als het maar een activiteit is die wat langer duurt en 
leuk gevonden wordt, zodat je tiener langzaam kan ont-
dooien. Misschien heb je pas op de terugweg in de auto 
een goed gesprek. Pas je aan de tijd aan die ze nodig heeft 
om haar afweer te laten zakken en probeer niet eerder inti-
miteit te forceren, want dat werkt averechts.

Positieve en onvoorwaardelijke liefde, hoe ergerlijk 
het gedrag van je tiener ook is.
Als je alleen laat merken dat je van je tiener houdt als hij 
zich goed gedraagt, dan zal hij of zij het gevoel hebben dat 
het nooit goed genoeg is. Tieners worden daar onzeker 
van. Dat betekent natuurlijk niet dat we hun slechte gedrag 
maar moeten tolereren en alles goed vinden. Het vraagt 
eerder emotionele volwassenheid van jezelf om je niet te 
laten meeslepen in negatieve reacties tijdens vervelend 
gedrag van je tiener. Zo kun je bijvoorbeeld positief oog-
contact blijven maken terwijl je je grenzen duidelijk maakt. 
In plaats van schreeuwen of de ene na de andere beschul-
diging neergooien. Als je zelf eigenlijk afhankelijk bent van 
je tiener voor liefde en bevestiging heb je iets om aan te 
werken. Want dan kun je er niet tegen als je tiener verve-
lend doet tegen jou, en kun je zijn of haar “moodswings” 
dus ook niet op een rustige en stabiele manier opvangen.

In de tienertijd komen onopgeloste problemen uit de 
kindertijd naar voren.
Het verwarrende met tieners is, dat ze het ene moment 
een ingewikkelde discussie met je voeren over een politiek 
onderwerp, en het volgende moment zich weer voelen als 
een twee-jarige. Om volwassen te kunnen worden, moet 
een tiener namelijk de onopgeloste problemen en conflic-
ten uit zijn jeugd, vooral die met zijn ouders, oplossen. Het 
vraagt flexibiliteit en opmerkzaamheid van ouders om in de 
gaten te hebben wat er speelt en met de tiener te com-
municeren op het wisselende niveau dat hij of zij aangeeft. 
Ook hier heb je als ouders een rustige houding en zelfbe-
heersing nodig. Zolang ouders zich emotioneel stabiel en 
positief gedragen, kan een tiener daaraan opgroeien.
Het fijne aan de tienertijd is dat nog veel hersteld kan wor-
den wat eerder niet helemaal goed is gegaan. Je kunt zeg-
gen dat het je spijt of iets opnieuw en beter uitleggen. Je 
kunt nu iets goed doen wat eerder misging.

Alhoewel het dus vaak lijkt alsof tieners je minder nodig 
hebben dan toen ze klein waren, blijkt uit deze tips wel dat 
eerder het omgekeerde waar is. Ze hebben meer tijd, meer 
aandacht, emotionele stabiliteit en flexibiliteit van je nodig. 
En een heleboel onvoorwaardelijke liefde! Als er ooit een 
tijd is om je kinderen voor te laten gaan boven je carrière, 
vriendenkring of je persoonlijke omstandigheden, dan is 
het wel hun tienertijd.

12 | LifeLine

“Hij zit met een chagrijnig gezicht languit op de bank.” 

“Ze begint altijd meteen te schreeuwen als ze iets niet mag.”

“Als ik probeer een gesprek met hem te voeren, krijg ik alleen maar 
eenlettergrepige antwoorden.”

Het is een gezonde reactie dat ze zich van je 
losmaken, maar tegelijkertijd zijn ze gevoeliger 

en hebben ze contact en liefde nodig.
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Door Cern Longville

Op missie met 
een handicap

Ik heb veel nagedacht waarom dit het geval is. Ten eerste, 
stel je een rolstoelgebruiker voor, die naar een ontwikke-
lingsland gaat. Die heeft een team van mensen nodig die 
graag helpen om te improviseren en samen ingecalculeer-
de risico’s te nemen om hindernissen te overwinnen.
Pastor John Naude schrijft in zijn blog (http://www.
throughtheroof.org/training-in-malawi): ‘De fysieke omge-
ving van Malawi is niet erg geschikt voor rolstoelgebruikers 
en hoewel ik erin geslaagd ben om alle locaties te bereiken, 
was het slechts dankzij de hulp van vrienden en een beetje  
creatief denken, dat we er in slaagden om overal toegang 
te krijgen. Op één punt was er een grote geul met een 
houten plank erover voor mensen om over te steken. Ze 
vonden wat extra hout en slaagden erin de verschillende 
stukken samen te binden zodat zij mij er overheen kon-
den duwen. Het was geen ‘veilige’ vlakke brug en de stuk-
ken hout waren niet stabiel, maar ze hebben grote moeite 
gedaan om mij te helpen over te steken. Gelukkig mede 
dankzij mijn eigen rolstoelvaardigheden en een behoorlijk 
aantal schietgebeden, slaagde ik erin om over te steken en 
dat meerdere malen per dag’.

Een andere reden, die me erg verdrietig maakt, is dat ik 
geloof dat in deze snelle maatschappij het door God gege-
ven potentieel bij veel mensen met een handicap vaak ge-
woon niet wordt herkend of aangeboord. Net zoals David 
in de Bijbel werd achtergelaten in het veld, terwijl zijn broers 
stonden opgesteld voor Samuel om te zien wie moest wor-
den gekozen als koning, komen mensen met een handicap 
vaak niet in aanmerking voor een rol in het zendingsveld. 
Toch blijkt uit de Bijbel dat Gods keuze niet altijd degene is, 
die fysiek het meest daartoe in staat is:
“Beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want 
dit is niet de man die Ik bedoel. Ik beslis op andere gronden 
dan u! De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, 
maar Ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is.” Op 
het gebied van zijn roeping, was Davids uiterlijk geen pro-
bleem voor God, noch was dat het stotteren van Mozes, 
of Paulus z’n ziekte.

Als we denken aan handicaps en missiewerk, hebben we 
de neiging om mensen met een handicap te zien als de-
genen die hulp nodig hebben en mogelijk niet per se als 
kandidaat om te werken. Maar we hebben allemaal gaven 
gekregen van God en hebben kansen nodig om ze te ge-

bruiken. Ik lees dezelfde Bijbel als ieder ander! God daagt 
mij uit om mijn gaven te gebruiken voor het Koninkrijk.

Mensen met een handicap zijn onmisbaar in het missieveld
Er zijn drie belangrijke redenen waarom ik denk dat men-
sen met een handicap de kans moeten krijgen voor over-
zeese zendingsopdrachten.
Ten eerste, om redenen waarop ik hierboven heb gezin-
speeld, geloof ik dat God ook op mensen met een han-
dicap rekent om samen met Hem te evangeliseren. Ten 
tweede geloof ik dat de getuigenis van iemand met een 
herkenbare handicap krachtig is en er wordt door hen die 
lijden naar geluisterd. Uit trots willen we misschien onze 
zwakheden verbergen maar als we ze laten zien, kan dat 
barrières afbreken voor hen die we willen helpen. Pijn is de 
gemeenschappelijke noemer die alle christenen een plat-
form geeft om te spreken over onze hoop.
Ten derde, wanneer mensen met een handicap als onder-
deel van een missieteam meewerken, zegt dit iets heel be-
langrijks over het horen bij Gods familie. Er zijn bijvoorbeeld 
veel plaatsen in India, waar mensen met een handicap 
worden gezien als het laagste van het laagste binnen het 
hindoeïstische kastensysteem – en dus verborgen worden 
en misbruikt. Als mensen met een handicap worden gezien 
in onze teams, gerespecteerd, geliefd en gelijk behandeld, 
kan dit mogelijk boekdelen spreken!

Waar moeten we beginnen?
De uitdaging begint als altijd thuis met de opdrachtgevers, 
kerken, Bijbelscholen, opleidingscentra voor evangelisatie 
en zendingsorganisaties. Christenen met een handicap 
moeten, net als iedereen, toegang hebben tot informatie, 
tot gebouwen en, misschien wel het allerbelangrijkste, toe-
gang tot begrip en bemoediging. Het is geweldig om te 
lezen over het succes van initiatieven zoals ‘Through the 
Roof’ (een christelijke organisatie voor bevordering van 
naastenliefde en toegang en integratie in het kerkelijk le-
ven), die vorig jaar twee korte missies organiseerde. Ieder 
team had een persoon met een handicap, om een gevoel 
van mee te tellen binnen de scholen en kerken in Uganda 
en Guatemala, te helpen inspireren. 

Tot slot deze aanmoediging uit de Bijbel: “Juist die delen 
van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest nood-
zakelijk” (1 Korintiërs 12:22).

HandicapHandicap

‘Ik heb kracht en bemoediging ervaren van mensen die de 
tijd namen om over mijn handicap heen te kijken naar de 
potentie die God mij heeft gegeven’. Hier is wat zij te zeg-
gen heeft over gehandicapt zijn in het kader van ontwik-
kelings- en missiewerk.

Wat is een handicap?
Ik heb er eens goed over nagedacht hoe het woord ‘han-
dicap’ te definiëren, omdat we op zich allemaal wel dingen 
kunnen opnoemen, die we niet kunnen doen of die het le-
ven moeilijk maken voor ons.

Ik heb bijvoorbeeld een slecht richtingsgevoel. Dat merk je 
niet totdat ik je een lift geef in mijn auto naar de plaatselijke 
supermarkt en je mij naar mijn navigatiesysteem ziet reiken 
(oké een beetje overdreven)! Als je mij echter tegenkomt is 
één van de eerste dingen die je zal opvallen dat ik spastisch 
ben, omdat het invloed heeft op mijn dagelijks leven. Dus 
ik zal handicap definiëren als ‘een fysiek of mentaal gebrek 
dat belangrijke activiteiten aanzienlijk beïnvloedt in het da-
gelijks leven’.
Waarom zijn er zo weinig mensen met een handicap in de 
missie?

Dankzij de hulp van vrienden en 
een beetje creatief denken kon ik 

met mijn rolstoel overal komen.

We hoeven mensen met een handicap niet alleen te 
zien als degenen die hulp nodig hebben, we kunnen 

ze ook zien als kandidaat om te werken. 

Ceri rijdt meestal rond op haar kleine scootmobiel. Ze kan lopen, maar alleen heel langzaam, 
en ze vertelde ons het volgende: ‘Als persoon met spastische verlamming, heb ik de pijn van 
uitsluiting en afwijzing leren kennen. Maar ik heb ook ervaren dat ik meetel.’ 
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Warme actieWarme actie

De taarten 
van Cath 

Het was maart 2012; het was een lange, strenge winter 
geweest en Cath, lerares Engels in het Noordwesten van 
Engeland - voelde zich vrij negatief.

‘Mijn reactie op de vraag was, dat ik niets kon bedenken! 
En hoe dan ook, ik had genoeg op mijn bordje. Een baan, 
een man, drie zonen en alsof dat nog niet genoeg was, 
twee katten en een hamster! Alles wat ik op dat moment 
wilde doen was een lekker kopje thee drinken en ik had 
zeker geen plannen om de wereld te veranderen. Eigen-
lijk was ik een beetje geërgerd na het lezen van het arti-
kel’, zei Cath vanuit haar huis in Cheshire, Engeland. Maar 
toch was misschien het zaad voor een uitdaging gezaaid. 
Slechts een paar dagen later ontdekte Cath dat een goede 
vriendin van haar de diagnose borstkanker had gekregen. 
‘Ik wist niet goed wat ik tegen haar moest zeggen’, zei 
Cath, ‘dus ik bakte een Victoria-cake van biscuitdeeg voor 
haar en liet die achter op haar veranda met een briefje. Ter-
wijl ik op weg naar huis was, stuurde ze me een sms waarin 
alleen maar stond: “Jij kunt mensen voeden met liefde” ‘.

Indruk gemaakt
Dat korte berichtje van 6 woorden, maakte indruk op Cath. 
Ze dacht: ‘als dát de reactie was van één persoon, wat een 

geweldig idee zou het dan zijn om die actie elke dag te her-
halen maar dan een heel jaar lang! Dus stelde ze zich ten 
doel om één taart per dag te maken en die weg te geven 
gedurende de volgende 365 dagen.

Een freelance journalist en vriend van Cath, hoorde van 
haar doel, terwijl zij al ongeveer 200 dagen met bakken be-
zig was en ineens, als een lopend vuurtje, verspreidde het 
nieuws zich over de hele wereld. Van de Telegraph, Daily 
mail en BBC tot aan radiostations in Nieuw-Zeeland toe; 
iedereen wilde deze ‘taarten-bak Samaritaan’ interviewen.

Cath’s uitdaging eindigde op haar verjaardag op 6 april van 
dit jaar, dus we ontmoetten haar van tevoren tussen de 
taarten in om te vragen hoe ze haar bakmarathon project 
zou vieren en of ze spijt had van het op zich nemen van 
zo’n gigantische taak. Ze zei:

‘Op de laatste dag - het blijkt ook nog Goede Vrijdag - zal 
ik mijn familie en vrienden uitnodigen om zelf een taart te 
bakken en die weg te geven en iemand een glimlach te 
bezorgen. Zou het niet geweldig zijn als op de laatste dag 
anderen in het hele land zouden meedoen en we samen 
366 (of meer) taarten zouden bakken alleen maar op die 
ene dag en iemand blij zouden maken? Terwijl ik de finish 
nader, heb ik geen moment spijt van dit jaar durende pro-
ject. Maar het zou niet mogelijk zijn geweest om zo lang 
door te gaan en positief en op koers te blijven, zonder de 
zeer vele mensen die aan de zijlijn hebben gestaan, om me 
toe te juichen. Het was zeker een levens-veranderende er-
varing, maar ik heb echt genoten van het bakken van elke 
taart gedurende de hele tijd’!

Ze had net het krantenartikel gelezen over de kracht 
van het doen van goede daden. De afsluitende vraag 
echter: ‘Wat zou je nu eens kunnen doen voor een an-
der?’, was voor Cath Webb aan dovemansoren gericht 
toen ze aan het eind van het artikel kwam.

Door Mary Hammond

Francis-
caans 
gebed
Moge God je zegenen met 
een ongemakkelijk gevoel 
bij makkelijke antwoorden, 
halve waarheden en op-
pervlakkige relaties, zodat je 
diep vanuit je hart zult leven.

Moge God je zegenen met 
boosheid bij onrechtvaar-
digheid, onderdrukking en 
uitbuiting van mensen en de 
aarde zodat je zult werken 
aan rechtvaardigheid, eerlijk-
heid en vrede. 

Moge God je zegenen met 
tranen om te vergieten voor 
hen die lijden zodat je je 
handen uit zult strekken om 
hen te troosten en hun pijn 
in vreugde te veranderen. 

En moge God je zegenen 
met de dwaasheid om te 
denken dat je het verschil 
kunt maken in de wereld, 
zodat je de dingen zult doen 
waarvan anderen zeggen 
dat het niet gedaan kan 
worden.

Wonder-
baarlijke jij!
Door Sinead Henderson

Jij bent wonderbaarlijk.
Wij mensen zijn wonderbaarlijk. We weten 
bijvoorbeeld, dat er geen twee mensen be-
staan, in het verleden of heden, met dezelfde 
vingerafdruk. Dat is op zichzelf verbijsterend 
en ongelofelijk. Het is ook waar dat er geen 
twee mensen zijn waar dan ook en op welk 
moment dan ook, die hetzelfde stemgeluid, 
handschrift of zelfs dezelfde ogen hebben.
Er zijn naar schatting op dit moment meer dan 
zeven miljard mensen in de wereld  – allemaal 
volledig, compleet en volmaakt uniek! Zeven 
miljard verschillende gebitten, verschillende 
bottenstelsels en verschillende hartritmes – 
geweldig vind je niet, om te bedenken dat er 
geen twee dezelfde hartritmes zijn in de we-
reld? 

Dus we weten dat we lichamelijk allemaal 
uniek zijn. Dat maakt ieder van ons ongelo-
felijk bijzonder, maar we zijn nog zoveel meer 

dan alleen het lichamelijke. Ieder van ons 
heeft een unieke persoonlijkheid met unieke 
emoties en temperament. 

We zijn allemaal intellectueel en cognitief ver-
schillend en, heel belangrijk, geestelijk zijn we 
allemaal totaal uniek. God kent ons individu-
eel zo goed en ieder van ons zo intiem dat Hij 
ons beter kent dan we onszelf ooit zullen ken-
nen. Hij kent iedere atoom, iedere dimensie, 
iedere gedachte en iedere beweging. Hij kent 
en houdt van elk van deze dingen in ons en 
meer. Hij weet wat er uniek aan ons is en vindt 
dat mooi aan ons. Liefdevol maakte Hij ons, 
heeft ons gebeeldhouwd, ons wezen gewe-
ven tot één geheel bij ons beginnende leven. 
Hij houdt van Zijn perfecte, unieke schepping 
en Hij houdt er volkomen van. Hij houdt van 
ons, Hij houdt van mij, Hij houdt van jou en Hij 
houdt in alle opzichten van jou.
Wonderbaarlijk.

Zeven miljard verschillende 
hartritmes…
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Oude & 
versleten trui

“Ik wou dat ik kon wegvliegen,” zei ze ver-
langend. De hele dag smeekte ze me haar 
te bevrijden. Van tijd tot tijd moest ik de ka-
mer verlaten omdat ik het niet meer aankon. 
Het had jaren geduurd, maar nu waren we 
eindelijk op dit punt beland. Mijn moeders li-
chaam had haar volledig in de steek gelaten. 
Ze was aan bed gekluisterd – vastgehouden 
en gevangen door een reeks verzwakkende 
gezondheidsproblemen, waaronder operaties 
voor darm- en borstkanker. Haar geheugen 
was bijna volledig verdwenen.
Ik had het gevoel dat ik haar in de steek liet 
omdat ik alleen maar aanwezig kon zijn, zit-
tend op een stoel naast haar bed. Mijn eigen 
vaardigheden om ermee om te gaan en zorg 
te verlenen hingen aan een zijden draadje. 
Pure uitputting voorkwam dat ik volledig in 
beslag werd genomen door haar zeer ver-
ontrustende emotionele worsteling. Wat zeg 
je tegen een geliefde die haar laatste dagen 
bereikt, maar niet kan begrijpen wat dat be-
tekent? Welke woorden van troost of uitleg ik 
ook kon geven, het maakte niets uit. Ze waren 
al snel weer vergeten.

In verlegenheid
Voor het geval je de verkeerde indruk krijgt; 
mijn decenniumlange zorg verlenende reis 
met mijn moeder begon goed en bleef dat 
ook voor het grootste gedeelte. Het was 
een gezamenlijk avontuur dat me het gevoel 
gaf waardevol en bruikbaar te zijn. Onder 
normale omstandigheden was mijn moeder 
luchthartig, makkelijk en plezierig in de om-
gang. Terwijl we haar vele ernstige ziektes 
ondergingen, lachten we veel. Bezoekjes aan 
de dokter waren veelbewogen. Mijn moeder 
was wat kinderlijk geworden en zei alles wat 
er in haar opkwam. Als ze een vrouw in de 
wachtkamer zag met een trui aan die zij niet 
mooi vond, zei ze: “Kijk die lelijke trui eens!” 
Tegen haar zeggen, “Sssst, mam! Ze kan je 

horen!” maakte niets uit. Of ze besloot ineens 
haar vinger in haar neus te stoppen, waarna 
ze mijn beleefde aanbod van een zakdoekje 
afwees met een grote grijns op haar gezicht. 
Meer dan eens wilde ik aan de andere kant 
van de kamer gaan zitten en net doen alsof 
ze niet bij mij hoorde. Soms vroeg ik me af 
of ze me gewoon voor de lol in ongemak-
kelijke situaties bracht. Ze vergat altijd waar 
haar stoma voor was en vond het vervolgens 
erg lachwekkend als ik het opnieuw uitlegde. 
Soms gaf ze haar kunstbloemen water. Als ik 
haar erop wees dat ze geen water nodig had-
den, vond ze dat ook erg grappig. En dan was 
er nog het dagelijkse ochtendritueel van haar 
aankleden. Ik had haar dan helemaal aange-
kleed, alles paste bij elkaar en een uur later 
kwam ik terug en zag dat ze andere kleren 
aan had gedaan. Ik probeerde één gerafelde 
en kapotte oude grijze trui te verstoppen, die 
ik niet weg wilde gooien, maar zij kreeg het op 
de een of andere manier altijd voor elkaar het 
ding te vinden en aan te trekken. (Ja, zij had 
haar eigen lelijke trui.) Meestal vond ik het niet 
erg. Maar als we bezoek verwachtten, wist ik 
dat de gasten zich af zouden vragen waarom 
ik geen nette kleren voor haar kocht. 

Herinneringen
Mam is niet altijd een ondeugende en ver-
geetachtige overgrootoma geweest die haar 
achterkleinkinderen aan het lachen maakte 
door ze onder hun kin te kietelen. Ze was een 
geliefde dochter geweest, een leuke zus, een 
trouwe echtgenote, een beste vriendin van 
velen, een betrokken verzorgster. Ze maakte 
de lekkerste kwarktaart van de wereld. En om 
over groene vingers te spreken – schitterende 
bloemen en exotische planten konden in de 
grond die zij op haar oppottafel had achter-
gelaten tot bloei komen. Ze hield van reizen, 
kamperen en bijzondere stenen verzamelen 
en zoeken. Ze was een geweldige koopjes-

jager. Er is mij verteld dat ze een mooie meid 
was in haar jongere jaren. Ze vond het leuk er 
hip uit te zien en vrijgezellenfeestjes met haar 
vriendinnen te houden. Ze was een toege-
wijde oma en moeder. Ik was het meisje waar 
ze altijd naar verlangd had, geboren acht jaar 
na mijn broer, de jongen waar ze altijd naar 
verlangd had.
Omdat het omgaan met dementie inhoudt dat 
je in het moment leeft met degene die eraan 
lijdt, vergeet ik vaak de lichamelijk gezonde en 
heldere persoon die mijn moeder eens was. 
Ze werd te makkelijk overschaduwd door 
de intensieve zorg die ze nodig had toen ze 
ouder werd. Als ze in staat was geweest het 
onder woorden te brengen, had mam gewild 
dat ik en ieder ander zou herinneren wie ze 
geweest was en wat ze allemaal had gedaan, 
en wat nu onherkenbaar was achter de fa-
çade van kwalen, rimpels en achteruitgaand 
geheugen. 
Ik zal nooit mijn moeders laatste woorden 
aan mij vergeten. Haar levenskwaliteit bleef 
afnemen en we regelden een plaats in een 
verpleegtehuis. Ze moest met een ambulance 
vervoerd worden. Ongewoon alert en spraak-
zaam, kletste ze volop tegen de verpleger die 
met haar meereed. Ik durfde niet te vragen 
wat ze zei. Hij had tenminste geen lelijke trui 
aan. Toen ze haar op een brancard legden en 
naar haar kamer reden, was ze wakker en zat 
rechtop in bed. Ik weet nog dat ik haar er zo 
mooi uit vond zien. Voor ik haar kamer verliet, 
wees ze naar me en zei tegen de zuster, “Dat 
is mijn prachtige dochter!”

Mam raakte ineens in een soort coma. We 
konden elkaar niet meer bereiken. En toen 
overleed ze, haar door God gegeven doel in 
het leven was volbracht. Ik geef het niet graag 
toe, maar het duurde heel lang voor ik haar 
favoriete rafelige en verwassen, lelijke grijze 
trui weg kon gooien.

Moeder / dochter Moeder / dochter

Door Joyce Catherwood

Alsjeblieft! Kun jij me niet helpen? Haal me hier vandaan!” 
smeekte mijn moeder terwijl ze aan het hek van haar zieken-
huisbed trok. En toen wees ze met trillende hand, naar de kar-
mozijnrode kardinaalvogel op het voederplankje net onder haar 
slaapkamerraam. 

Wat zeg je tegen een geliefde die haar 
laatste dagen bereikt, maar niet kan 

begrijpen wat dat betekent?

Soms gaf ze haar kunstbloemen water. 
Als ik haar erop wees dat ze geen water 
nodig hadden, vond ze dat erg grappig.
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Liefde

Vreemdeling
Inmiddels is dat niet meer nodig. Maar we 
hielden contact, gewoon omdat we vriendin-
nen waren.
Eens vertelde ze mij dat ze het moeilijk vond 
om contact te maken met de Nederlanders. 
Ze wilde graag een praatje met ze maken, 
maar de taal was nog steeds een beetje het 
probleem. Wat ook meespeelde was dat ze 
merkte dat haar sluiers soms een barrière 
vormden. “Maar ik ben toch gewoon een 
vrouw als iedereen?” Ik moest even glim- 
lachen. Als iedereen... Voor mij was ze inmid-
dels heel bijzonder geworden. Ik had haar le-
ren kennen als een bijzonder zachte en lieve 
moeder, altijd gastvrij en vrolijk. En ook haar 
man was heel anders dan wij Nederlanders 
soms krijgen voorgespiegeld. Hij gaf zijn 
vrouw alle ruimte, hij deed zelfs de huishou-
ding en nam de zorg van de kinderen op zich 
als zij haar ouders in het buitenland bezocht. 
Ja… en zij droeg sluiers.
Ik ben altijd dankbaar geweest dat ik haar heb 

leren kennen. Ze zeggen wel eens dat we een 
boek niet moeten beoordelen naar de kaft, 
maar naar de inhoud. Maar dat betekent dat 
je het boek op zijn minst moet willen inkijken. 
Soms maak ik mij zorgen. Ik weet dat er pro-
blemen zijn in ons land doordat we met heel 
veel verschillende culturen samen wonen. En 
gezien de grootte van ons land doen we dat 
niet eens zo slecht. Maar soms krijg ik het 
gevoel dat de nadruk teveel wordt gelegd op 
de problemen, maar niet op de mensen die 
wél goed met elkaar omgaan. De mensen die 
hun geloof en eigen cultuur willen behouden, 
maar ook een onderdeel zijn geworden van 
onze cultuur. 
In het oude Israel riep God regelmatig op 
goed te zijn voor de vreemdeling. Zij mochten 
onder meer geen deel hebben aan de tem-
peldienst en het Pascha, maar een vreemde-
ling kon in Israel een heel goed bestaan op-
bouwen. Wat God wel instelde waren gelijke 
strafwetten voor iedereen. Dus ongeacht wie 

je was: je moest je aan de wet houden. En 
gelukkig is dat in Nederland ook zo en vindt 
er gelijke berechting plaats volgens onze wet-
ten.
Als christenen zijn we ook vreemdelingen. 
God zegt in Filippenzen 3:20: “Want wij zijn 
burgers van een rijk in de hemelen, waaruit 
wij ook de Here Jezus Christus als verlosser 
verwachten.”
Soms kijken mensen vreemd naar ons als we 
gearmd en lachend door de stad lopen. Soms 
kijken ze ook vreemd naar mij als ik weiger 
op een uitnodiging van een lingerieparty in 
te gaan, omdat er meer dan lingerie wordt 
verkocht. Joh, iedereen doet het en het is zo 
gezellig! Of ze kijken vreemd op als mijn doch-
ter van 24 vertelt dat ze elke zondag naar de 
kerk gaat. Elke zondag? In de ochtend? Ja, 
en ze vindt het nog leuk ook. Ze doet het niet 
omdat het moet - nog vreemder. Soms kijken 
mensen vreemd op als ik vertel dat ik christen 
ben. Maar je bent zo vrij? Dus ook ik heb te 
maken met vooroordelen. Christen zijn is ech-
ter het mooiste wat God mij heeft gegeven. 
Ach, weet u, mijn vriendin heeft gelijk: we zijn 
gewone vrouwen net als iedereen. Maar dan 
wel allemaal uniek!

Een van mijn vriendinnen komt uit het buitenland. Ik heb haar 
leren kennen via het vrijwilligerswerk: ik hielp haar met de 
Nederlandse taal. 

Liefde

 Sofie lag in haar bedje boven te slapen 
en opa zat beneden enorm zijn best 

te doen een goede opa te zijn.
Ik had haar leren kennen als een bijzonder 

zachte en lieve moeder, altijd gastvrij en vrolijk.

Drukkend
Door Joost Doef

Door Lamberta Danenberg

Opa worden is best leuk. Je verandert hierdoor. Vroeger was ik zelf klein. En later een beetje 
minder klein. Daarna kwam de tijd waarop ik zelf kinderen kreeg. En… na deze speciale perio-
de in mijn leven gebeurt het dat ik kleinkinderen heb. Inmiddels twee prachtige meisjes. Eentje 
van een half en eentje van twee.

Generaties
Dit voorjaar had ik de oppas op de jongste, Sofie, bij hen 
thuis. Mijn vrouw ging met Noortje, het andere meisje, naar 
de winkel. Sofie lag in haar bedje boven te slapen en opa zat 
beneden enorm zijn best te doen een goede opa te zijn. Zo’n 
opa met een rijke ervaring uit de tijd dat zijn eigen kinderen 
nog klein waren.

Aanzwellend
Mijn vrouw Dia en Noortje hadden de buitendeur nog niet 
achter zich dicht getrokken of er kwam geluid van boven. 
Nou ja, waarom ook niet? Maar het leek wel of Sofie besefte 
dat oma en haar zusje vertrokken waren. Het begon eigen-
lijk best wel zachtjes, maar in de minuten die volgden werd 
het me steeds duidelijker: Sofie is aan het huilen en als het 
volume met deze snelheid toeneemt, moet er weldra waar-
schijnlijk echt ingegrepen worden. En inderdaad, het duurde 
niet lang of in huis klonk een oorverdovend gekrijs. Opa heeft 
ervaring. Met name als kinderen slapen wanneer ze moeten 
slapen. En doen wat ze horen te doen. Maar dit was tergend.

Smerig
Op een gegeven moment ben ik dus maar naar boven ge-
gaan. Met mijn ervaren oren op dit gebied hoorde ik meteen 
dat er iets dwars zat. Een boertje of zo. Maar toen ik boven 
haar bedje verscheen, werkten niet alleen mijn oren, maar 
ook mijn neus. Dus toch! Nou, dan Sofie maar op de com-

mode leggen en even een luier verwisselen. Maar toen de 
luier los kwam, bleek het  kind er ónder te zitten. Want de luier 
had het lang niet gehouden. Alles moest uit, want billetjes, 
beentjes, voetjes, hemdje, nachtjumpertje enzovoort van de 
arme drommel zaten onder de bruine smurrie. Al het smerige 
spul heb ik zo goed en zo vies als het ging uitgetrokken en op 
de grond neergelegd.

Schoon
Na het schoonvegen van de smerige lichaamsdelen met 
verschillende doekjes kwam de opbouwende fase. Met één 
hand, want met de andere moest ik zorgen dat Sofie niet op 
de grond rolde, ging ik naar alles op zoek. Want ja, ik wist ook 
niet precies waar alles lag. Ik probeerde ongeveer dezelfde 
schone dingen te vinden als de smerige die ik zojuist had 
uitgedaan. Rekkend naar kastjes, bukkend naar laatjes en 
me in allerlei bochten wringend. Dan met mijn linkerhand en 
de rechter bij Sofie, dan met mijn rechterhand en de linker 
bij Sofie. Dit om overal schoon materiaal vandaan te kunnen 
halen. En uiteindelijk is het gelukt. Sofie werd droog, schoon 
en stil weer in bed gelegd.
Net toen ik beneden zat uit te puffen hoorde ik de buitendeur. 
Daar waren de anderen weer. 
“En? Hoe is het gegaan?”
“Prima”, natuurlijk.
Toen Dia later de bende in Sofie haar kamertje aantrof, wist 
ze wel beter.
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Door Jeb Egbert
Verloren vlieger

Toen ik 6 was, had ik een geweldige vlieger en dat was 
de liefde van mijn leven. Die vlieger betekende alles voor 
me. Vaak als mijn vader thuiskwam van zijn werk, nam hij 
mijn vlieger en mij mee naar de voortuin. Voorzien van een 
enorme bal touw liet hij hem opstijgen. En zodra de vlieger 
opsteeg in de Zuid-Californische lucht, zag ik opgetogen 
hoe hij danste en dook in de wind. Hoe kon het leven nóg 
beter zijn? Een kleine jongen met zijn magische vlieger.

Op een dag toen ik aan het vliegeren was in onze voortuin, 
klopte mijn moeder op het keukenraam om mijn aandacht 
te krijgen. Terwijl ik omkeek naar haar, wenkte ze me naar 
binnen. Het was tijd voor het avondeten. Teleurgesteld dat 
ik mijn vlieger zou moeten opbergen voor de avond, begon 
ik de grote bol touw op te winden.

Maar toen gebeurde er iets. De lijn viel slap en de vlieger 
kwam niet meer naar me toe. Als 6-jarig jongetje kostte 
het me zeker een heel poosje om erachter te komen wat 
er gebeurde, maar de waarheid was dat de liefde van mijn 
leven niet meer naar huis kwam! Toen ik eindelijk alle puz-
zelstukjes in elkaar had, deed ik wat de meeste 6-jarige 
jongetjes zouden doen ... ik barstte in tranen uit.

Mijn moeder zag dit allemaal gebeuren vanuit het raam en 
riep snel mijn vader. Ik zie mijn vader nog het huis uit sprin-
ten. “Zoon, ik kan je niets beloven, maar ik ga achter die 
vlieger aan”, zei hij. Met het raam naar beneden gedraaid 
en zijn linkerarm over de zijkant van het bestuurdersportier 
gezwaaid, zag ik hem zijn hoofd uit de auto steken om te 
proberen de richting te bepalen waar de vlieger naar toe 
was. En wèg was ‘t ie.

Twintig minuten later kwam hij terug. Met één van de meest 
trieste berichten die ik in mijn jonge leven had gehoord: hij 
was niet in staat om de vlieger terug te halen.

Tegelijkertijd en zonder dat ik het wist, had mijn moeder zelf 
ook een nieuwe liefdesaffaire. En vanwege deze liefdes- 
affaire stelde ze mij iets voor dat we nog nooit eerder had-
den gedaan. “Jeb”, zei ze. “Waarom gaan we er niet over 
bidden?” Dus voor het slapen gaan die avond, knielde ik 
naast mijn moeder neer, mijn handen gevouwen bij de 
voorkant van mijn bed. Ik kan me niet echt herinneren wat 
ze precies zei, maar ik weet dat ze bad, dat op de één of 

andere manier, de liefde van haar leven ...haar God... de 
vlieger zou terugbrengen naar mij.

De volgende ochtend werd er op onze deur geklopt. Ik was 
nog steeds in een slechte bui, maar ik was het dichtst bij 
de deur, dus ik deed de deur open. Een buurman die ik 
nog nooit had ontmoet stond voor me. “Jongen”, zei hij. “Ik 
zag alles wat er gisterenavond gebeurde en ik vond het zo 
sneu voor jou, dat ik besloot dat ik een andere vlieger voor 
je ga regelen”.
Een paar uur later klopte onze andere buurman, die ik wel 
kende, ook aan. Hij was geen getuige geweest van de 
tragedie die zich de voorafgaande avond afspeelde, maar 
kondigde aan: “Jeb, ik was mijn garage aan het opruimen 
en vond een vlieger. Ik dacht dat jij die misschien wel leuk 
zou vinden”.

Tenslotte kwam mijn vader thuis van zijn werk met, je raadt 
het al, nog een vlieger. Natuurlijk werd ik helemaal euforisch 
over deze plotselinge rijkdom aan vliegers. Maar ik kan me 
ook goed herinneren, op mijn 6-jarige manier, dat ik vond 
dat die nieuwe liefde van mijn mama - degene tot Wie ze 
bad - geweldig was!

Deze gebeurtenis is het beste van wat mij de afgelopen 50 
jaar is bijgebleven. Het heeft een onuitwisbare invloed op 
mijn leven gehad. Ik dank mijn moeder tot op vandaag, dat 
ze niet alleen privé voor mij bad, maar dat ze me openlijk 
uitnodigde om mee te luisteren.

Jaren later had mijn vader de gewoonte om me uit te no-
digen mee te gaan op zijn “gebedswandelingen”. Het was 
vaak fascinerend om te horen, niet alleen wat hij met God 
besprak, maar ook hoe hij sprak met God. Hoewel er eer-
bied was, was er conversatie. Terwijl er respect was, werd 
er gedeeld als met een goede vriend.

Dat is waarom ik ouders en grootouders zou willen aan-
moedigen om opzettelijk tijd door te brengen met hun kin-
deren en kleinkinderen in gebed.

Het maakte veel uit voor mij. Het leerde me al op heel jonge 
leeftijd dat ik een persoonlijke relatie met God kon hebben 
en dat Hij om me gaf. Ik geloof dat het ook veel uit kan 
maken voor uw kinderen of kleinkinderen!

Krachtig & positiefKrachtig & positief

Ik weet dat ze bad, dat op de één of andere 
manier, de liefde van haar leven ...haar God... 
de vlieger zou terugbrengen naar mij.

Ik was voor het eerst verliefd toen ik nog maar 6 jaar oud was. Ècht waar... maar 
het is waarschijnlijk niet wat je denkt.
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“Flashmob” is de naam voor een schijnbaar spontane gebeur-
tenis, waar gewone mensen in het openbaar beginnen te zin-
gen, dansen, of een uitvoering geven op een gecoördineerde 
en totaal onverwachte manier.. 
Zoals bijvoorbeeld een nietsvermoedend publiek in het res-
taurant van een winkelcentrum, dat werd getrakteerd op een 
voorstelling van het Halleluja Koor.
Andere flashmobs hebben plaatsgevonden in treinstations, op 
luchthavens en in openbare parken.
Na de eerste verrassing lijken de meeste mensen heel positief 
te reageren. Veel mensen gaan zelfs meedoen met het zingen 
en dansen. Deze flashmobs lijken spontaan, maar ze zijn het 
resultaat van veel planning. Coördinatie is nodig om de juiste 
mensen op de juiste plaats op het juiste moment te krijgen. 
Dus ondanks dat het toevallig en onvoorbereid lijkt, zijn de 
belangrijkste deelnemers vaak professionals, die gewend zijn 
om samen te werken. Maar het is niet alleen de kwaliteit van 
de voorstelling die de bijzondere aantrekkingskracht van een 
flashmob is. Het is vooral het totaal onverwachte karakter van 
wat er gebeurt, dat het publiek compleet verrast. Dit element 
van verrassing plus het feit dat het gebeurt op gewone plaat-
sen, maakt ze zo effectief. Om een echte flashmob te zijn moet 
het evenement geen commerciële of politieke agenda hebben. 

Het enige doel moet zijn om te vermaken, en degenen die kij-
ken heel even een beter gevoel te geven. Als een flashmob 
goed wordt uitgevoerd kan het inspireren en het humeur van 
de mensen die kijken flink verbeteren! Het is als een plotselinge 
zonnestraal op een donkere en sombere dag.
Jezus begreep dit idee van een flashmob. Hij maakte ook ge-
bruik van alledaagse situaties en gewone plaatsen om iets te 
doen of iets zeggen waardoor mensen zich beter voelen over 
het leven. Hij greep elke gelegenheid aan om mensen te be-
moedigen en hoop te geven. Hij zei: ”Ik ben gekomen om je het 
leven te geven in al zijn volheid.” (Johannes 10:10). 
Het leven is soms een worsteling. Je kunt je vermoeid en belast 
voelen. En dan kan vriendelijkheid of vrijgevigheid je zo verras-
sen. Net zoals de voorstelling van een goed gecoördineerde 
flashmob, kan zoiets je humeur verbeteren en laten zien dat er 
meer is in het leven dan alledaagse problemen.
Je hebt niet een heel team van mensen of een speciale plek 
nodig. Je hoeft niet uren te plannen en te coördineren. Chris-
tus is in ons en wij zijn in Christus. Dat betekent dat elke dag 
kansen biedt, waar we ook zijn en met wie we ook zijn, om ons 
kleine plekje in de wereld een beetje gelukkiger en zonniger te 
maken.

Heb je weleens een flashmob meegemaakt?
Flashmob

Door Joseph Tkach

www.godtube.com/watch/?v=9EM29CNU

Een verrassende zonnestraal 
op een gewone dag…


