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22
Vergeven

Geachte lezers...In dit nummer

In dit nummer: alcohol-
verslaving, agressie & 
tegenslag!?
We leven in een maatschappij met een overvloed 
aan informatie, stress, meervoudige gezinsvormen, 
en vooral het ontbreken van absolute normen en 
waarden, omdat velen niet geloven dat er een God 
is die absolute normen en waarden aangeeft in de 
Bijbel.

We zijn van het premoderne denken: “waarheid is 
absoluut en te kennen”, via het moderne denken: 
“waarheid is absoluut en kan bewezen worden”, 
aangeland bij het postmoderne denken: “waarheid 
is subjectief en persoonlijk”. Toch weten we als men-
sen wel wat de gevolgen zijn van verslaving, voor 
onszelf en onze geliefden en vrienden en kennissen. 
We hebben een overvloed aan kennis en informatie 
en vandaag de dag mogen slachtoffers zelfs getui-
gen van de gevolgen van een vreselijke daad zoals 
de geweldpleging tegen een grensrechter in Almere. 
Daarin blijkt iedere verdachte zijn “eigen persoon-
lijke waarheid” te hebben. Het aangedane leed is 
echter onbeschrijfelijk. In de Bijbel wordt gezegd dat 
dronkaards het Koninkrijk van God niet zullen in-
gaan. Blijkbaar wordt dronkenschap dus afgekeurd 
en wordt je iets onthouden. Wie weet vandaag de 
dag wat het Koninkrijk van God inhoudt of dat het 
de moeite waard is dat binnen te gaan?

Alcohol als nationale drug
Alcohol wordt soms de ‘nationale drug’ genoemd: 
‘drug’ omdat het een duidelijke uitwerking op de 
psyche (geest) heeft; ‘nationaal’ omdat het een aan-
vaard onderdeel van onze cultuur is. Alcohol wordt 
al erg lang gedronken. Niemand kijkt ervan op als 
er een glaasje gedronken wordt. Het is in de Wes-
terse maatschappij in bijna alle sociale geledingen 
geaccepteerd. Alcohol wordt vaak in verband ge-
bracht met gezelligheid. Dat wordt van kinds af aan 
al opgeslagen in de hersenen. Dit positieve beeld, 
dat vaak toeneemt in de tienerjaren, verhult meestal 
de negatieve kanten zoals agressie, verkeersonge-
lukken, vandalisme en mishandeling onder invloed 
van alcohol. Hoe meer men drinkt, hoe minder men 
in staat zal zijn normaal te blijven functioneren. Men 
gaat zichzelf overschatten en dingen doen, vaak 
ook in groepsverband, die men nuchter nooit zou 
doen. De maatschappelijke schade ten gevolge van 
alcoholgebruik is vele malen groter dan die van alle 
andere drugs bij elkaar.

Drinken met mate? Ja! Gezelligheid daardoor? Ook 
ja, maar met respect voor je eigen leven en dat van 
je naaste. Vind rust, niet door te drinken of iets der-
gelijks, maar bij de Schepper die het onvoorstelbare 
complexe en magnifieke individu dat mens heet ge-
maakt heeft. Laten we eerst beginnen dat te erken-
nen en dan daaruit te leven.

Frans Danenberg
Romeinen 1:19-24
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Ervaring Ervaring

Mijn ouders 
zijn alcoholist

Uit Grace Communion 
International

Ik dacht dat als ik een betere dochter zou zijn, alles anders 
zou worden. Maar mam zocht steeds meer haar toevlucht tot 
drank. Ze had een favoriete bar en soms gingen we van 11.00 
uur tot 23.00 uur met haar mee. We dronken cola, aten chips 
en luisterden de hele dag naar de jukebox terwijl mijn zusje, 
een schattige peuter met krullend blond haar, danste en rond-
draaide. 

Als ik 1 minuut gelukkig was, ging de volgende minuut 
alles weer verloren.
Omdat ik ouder was, paste ik vaak op terwijl mam naar de bar 
ging. Als ik haar nodig had belde ik alle bars en vroeg of ze daar 
was. Toen ik 9 was, mijn zus 4 en broer 3, was mam in een bar 
en wij waren thuis toen er een tornado kwam. De lucht was 
pikzwart, het stormde en ik was bang. Ik wist niet wat ik moest 
doen. Moest ik het raam open of dicht doen? Moesten we naar 
de kelder gaan? Ik belde rond en vond mam. Ze zei dat ze thuis 
zou komen en dat ik me geen zorgen moest maken, maar ze 
kwam pas veel later thuis.

Groeiende spanning
Ons leven was erg ongestructureerd. Er waren geen eet- of 
slaaptijden. We verhuisden vaak. Ik ging naar vijf verschillende 
scholen voor ik in groep 8 zat. Mam hield de schijn op en deed 
alsof alles OK was. Ze dwong me om niets aan anderen te 
vertellen over wat er thuis gebeurde. Haar stemmingen schom-
melden gevaarlijk.
Ik droomde hoe het zou zijn om in een gelukkig gezin te wo-
nen, dat TV- en filmsterren zoals Jerry Lewis of Elvis Presley 
mijn echte vader waren, omdat de karakters die zij speelden 
zo vriendelijk en liefdevol leken. Mijn zus en broer werden door 
mij gevoed, gewassen, aangekleed en opgevoed. Mijn broer 
noemde me een keer “mam”. Ik had de kans drugs te gebrui-
ken, maar ik was doodsbang voor een chemische substantie 
die mijn geest beheerste.
Ik was bang mezelf geluk te gunnen, omdat het altijd verpest 
werd. Vele beloften werden verbroken. Als ik 1 minuut gelukkig 
was, werd alles de volgende minuut weer teniet gedaan. Mam 
raakte vaak overstuur van iets, wat leidde tot een uitbarsting. 
Dan schreeuwde ze uit alle macht. Dit was erg beangstigend – 
het geschreeuw, aan mijn haren trekken, door elkaar schudden 
of slaan. Ze gooide eens de borden uit de kast tegen de muur 
kapot. Daarna ging ze naar de bar.
Vaak nam ze na een uitbarsting cadeautjes voor ons mee. Ze 
schreef eens met krijt op de muur, “mam houdt van jullie.” Vanaf 
de tweede klas zei ik niet langer dat ik van haar hield. Ik geloof-
de gewoon niet meer dat ze het meende als ze zei dat ze van 
mij hield. Het werd steeds gekker – een emotionele onvoorspel-
bare achtbaan. We liepen op onze tenen en deden ons best 
onverwachte momenten van rust niet te verstoren. Ik nam nooit 
vrienden mee naar huis uit angst voor wat er kon gebeuren. Ik 
at veel en werd 90 kilo. Eten was mijn troost – een vervanging 
voor liefde. Ik voelde me ellendig. Mijn stiefvader sliep altijd. 
Mam dronk. Mijn zus en broer waren meestal bij vrienden. Ik 
dacht een paar keer aan zelfmoord. Maar ik kon het niet.

Vlucht
Toen ik 18 was, ging ik uit huis om 4000 kilometer verderop 
te studeren. Het was een keerpunt in mijn leven. Maar ik had 
een lange weg te gaan om te herstellen van de eerste 18 jaar 
van mijn leven. Emotioneel was ik een wrak. Ik kreeg verkeerde 
vrienden, presteerde slecht op school en zakte zelfs voor een 

semester. Ik zat nog steeds in die emotionele achtbaan en 
zocht naar een rots om op te leunen. Ik was enorm beïnvloed-
baar, extreem gevoelig voor anderen en voor alles wat zij zeiden 
(zelfs als het niet waar was wat ze zeiden) en extreem loyaal als 
anderen dat niet waren.

Zelfs Gods liefde voor mij kon ik niet bevatten. Ik was het niet 
waard lief te hebben. Waarom zou iemand mijn vriend willen 
zijn? Als mam lelijke dingen zei aan de telefoon of in een brief, 
was ik dagen of weken depressief, en begon weer overmatig te 
eten. Door deze mislukking verloor ik het laatste beetje respect 
voor mezelf. Ik voelde me eenzaam en ongeliefd. Eten troost-
te me. Het vulde een leegte. Het bedekte pijn, teleurstelling, 
angst, eenzaamheid. En op de manier waarop ik het gebruikte, 
had het ook alcohol kunnen zijn. Toen had ik het niet door, maar 
ik gebruikte eten zoals mijn moeder alcohol gebruikte. Ik was 
erg kritisch en negatief over mezelf. Er was altijd een gebrek 
waarop ik me concentreerde.

Opnieuw
De laatste 11 jaar heb ik opnieuw geleerd hoe ik moet leven. 
Ik hoop en bid dat mam stopt met drinken en gelukkig wordt, 
maar ik heb geleerd dat zij moet veranderen – ik kan het niet 
voor haar doen. Ik dacht dat mam me haatte (waarom zou ze 
me anders verwaarlozen en zo slecht behandelen?), maar nu 
besef ik dat het de alcohol was. Ik moest de keuze maken hoe 
ik wilde leven. Ik merkte dat het volgen van de principes van de 
Bijbel, de weg was naar echt geluk en ik kreeg een diep vertrou-
wen in God. Ik dank God voor de speciale liefde en vriendschap 
die Hij me heeft gegeven door mijn man. Het is alsof ik opnieuw 
moest opgroeien, en mijn man was daar om mij te steunen, te 
begrijpen en te helpen. 
Volwassen kinderen van alcoholisten herhalen vaak in hun leven 
wat hun ouders deden, daarom wilde ik eerst geen kinderen uit 
angst dat zij zouden opgroeien zoals ik. Nu weet ik dat dat niet 
zo hoeft te zijn. Ik leed omdat mijn ouders fouten maakten en 
niet omdat ik iets verkeerd deed. Ik was niet verantwoordelijk 
voor mams drankprobleem. Of het opvoeden van mijn broer en 
zus. Of de situatie te verbeteren. Positief zijn is het moeilijkste 
van alles, zeker als dingen verkeerd gaan, maar ik heb geleerd 
voorbijgaande teleurstellingen in het juiste perspectief te zetten. 
Uiteindelijk heb ik ook geleerd op de juiste manier met voedsel 
om te gaan en een verslaving te overwinnen, veroorzaakt door 
emotionele verwarring. 

Onze levens nu
Mijn zus is nu 24 en een succesvol verkoopster. Mijn broer is 
23 en chef bij een grote hotel-restaurant keten. Ze gebruiken 
allebei geen drugs. Ze worden steeds positiever over zichzelf 
en hun levens. Ik ben 29, gelukkig getrouwd en ik heb een klein 
bedrijfje. Ik leid een productief en zinvol leven en kijk hoopvol 
naar de toekomst. Ik weet nu dat ik kan slagen. 
Wij drieën hebben uiteindelijk een meer volwassen, prettiger en 
liefdevolle relatie gekregen. We houden contact, respecteren 
elkaars werk en delen elkaars successen en mislukkingen. We 
praten over hoe we opgroeiden en de veranderingen in onze 
levens nu. Maar bovenal, zijn we een netwerk van steun gewor-
den voor elkaar.
Tegen ieder volwassen kind van alcoholisten, wil ik zeggen, “Je 
bent niet alleen.” Ik zal niet tegen je liegen – het is niet makkelijk. 
Je vecht tegen jezelf en tegen een onnoemelijk aantal monsters 
uit je verleden. Maar het is het waard – jij bent de moeite waard!!

4 | LifeLine  LifeLine | 5

Mijn vader was getrouwd met een ander en ik heb hem nooit 
ontmoet of gezien. Toen mam trouwde, gebruikten zij en mijn 
stiefvader allebei drugs en alcohol. Ik maakte me veel zorgen om 
hen beiden. Zoals veel andere kinderen van alcoholisten, was ik 
super-verantwoordelijk, zwaar depressief en teruggetrokken.

Mijn moeder was 21 en ongetrouwd toen ik verwekt werd. Ze 
dronk veel op feestjes in het weekend en op andere momenten.
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Bron (Heel je leven, 
EO Nazorg)

Bron Drug Education, inhoud en methoden, Girdano en Girdano.

Help, 
ik verzuip mezelf!
Na een paar biertjes merk je het al: je ontspant, de zorgen 
die je hebt verdwijnen naar de achtergrond. Iemand aan-
spreken is minder eng, je voelt je zekerder. Heerlijk toch?

Niet verwonderlijk dat veel jongeren graag wat drinken in 
hun weekend. Toch kan alcohol ook voor veel problemen 
zorgen. Te veel drank schakelt je helderheid uit. Maakt je 
lichaam kapot. En het is verslavend. Steeds meer moe-
ten drinken om hetzelfde gevoel te krijgen. Het is helaas 
geen uitzondering dat jongeren zichzelf kapot drinken. 
Hoe zit het met jouw drinkgedrag?

Oplossing
Als je regelmatig alcohol drinkt, wil dat niet zeggen dat 
je verslaafd bent. Een biertje of drankje heeft leuke en 
positieve kanten. Dit wordt anders wanneer je gaat drin-
ken om minder last te hebben van vervelende dingen. 
Drinken kan een manier worden om met problemen om 
te gaan. Alcohol als oplossing voor je eenzaamheid, je 
onzekerheid, je verveling, je verdriet, je .... vul maar in. 

Omdat alcohol verslavend is, is een drinker steeds min-
der in staat om andere (gezonde) oplossingen toe te 
gaan passen.

Minderen of stoppen
Het is de moeite waard om je drinkgewoonte te verande-
ren als je merkt dat alcohol te belangrijk voor je is gewor-
den. De valkuil is anders namelijk groot. Vaak is minder 
drinken moeilijker dan helemaal stoppen. Een periode 
van bijvoorbeeld drie maanden helemaal niet te drinken 
maakt dat je die ingesleten gewoonte kwijtraakt.

Niet alleen
Je staat er niet alleen voor als je een alcoholprobleem 
hebt. Er is hulp. Online en face to face. Kijk bijvoorbeeld 
bij EO Nazorg op het onderwerp alcoholverslaving. Gun 
jezelf hulp. Je bent het waard. Jouw Schepper heeft jou 
gemaakt om in vrijheid en gezondheid te leven. Hij staat 
aan jouw kant. Maak gerust gebruik van zijn hulp, of van 
hulp via andere mensen.

Gevolgen van alcohol
AANTAL % ALCOHOL IN BLOED  
1 glas 0,02-0,03% Geen duidelijke effecten, licht gevoel van ontspanning van spieren, lichte verbetering humeur.
2 glazen 0,05-0,06%  Nog niet onder invloed, maar gevoel van ontspanning, warmte. Lichte stijging van de reactietijd, lichte af-

name van fijne spiercoördinatie.
3 glazen 0,08-0,09%  Balans, spreken, zien en horen lichtjes aangetast. Gevoel van euforie. Toegenomen verlies van motorische 

coördinatie.
4 glazen 0,11- 0,12%  Coördinatie en evenwicht steeds moeilijker. Duidelijke verstoring van de geestelijke vermogens, oordeel, etc.
5 glazen 0,14- 0,15%  Belangrijke verslechtering van de mentale en fysieke controle. Onduidelijke spraak, wazig zien, ontbreken 

van motorische vaardigheden.
7 glazen 0,20% Verlies van motorische controle - heeft hulp nodig bij het lopen. Geestelijke verwarring.
10 glazen 0,30% Ernstige vergiftiging. Minimaal bewuste controle van lichaam en geest.
14 glazen 0,40% Bewusteloosheid, op de drempel van coma.
17 glazen 0,50% Diepe coma.
20 glazen 0,60% Dood door stilstand ademhaling.

Trek per tijdsverloop van een uur, 0,015% bloed - alcoholgehalte af, oftewel ongeveer één drankje. Één drankje = een biertje (4,0% 
alcohol, 28 gram) of een longdrink (1 deel whisky, 4 delen gemberbier).

Info Info

Bron www.dehoop.org

Hoe kan ik mijn alcohol-
gebruik minderen?

Hoe beter uw voorbereiding, hoe groter uw kans op succes!

Kiezen
Het veranderen, minderen of stoppen van uw alcohol-
gebruik begint bij het maken van een keuze. Deze keuze 
kunt ú alleen maken en niet uw partner, uw familie of uw 
baas.

Voorbereiden
Goede voornemens worden meestal vol enthousiasme 
gemaakt, maar helaas wordt het bijltje er vaak net zo snel 
weer bij neergegooid. Denk alleen al aan de vele duizen-
den landgenoten die zich elk jaar opnieuw voornemen 
te stoppen met roken... Blijvend gedrag veranderen blijkt 
moeilijk. Meestal is dit te wijten aan gebrek aan voorbe-
reiding.

U kunt uzelf voorbereiden door:
•   De voor- en nadelen van uw alcoholgebruik op te 

schrijven.

•  Een week lang uw alcoholgebruik bij te houden.
•  Doelen te stellen voor uzelf (wat wilt u bereiken?) 
•  Tips voor het minderen of stoppen door te lezen.

Tips voor het minderen of stoppen
Onderstaande tips kunnen u helpen bij het stoppen of 
minderen van uw drankgebruik.
•  Breng uw naaste omgeving (familie, vrienden, col-

lega’s) op de hoogte van uw voornemen om te 
minderen. 

•  Neem iemand in vertrouwen waar u bij aan kan klop-
pen als u het moeilijk heeft. 

•  Op momenten dat u naar alcohol verlangt, zoek dan 
afwisseling zoals sport, hobby’s, de hond uitlaten of 
vrienden bellen. 

•  Vermijd gelegenheden of mensen waarbij het moeilijk 
is om matig te drinken, bijvoorbeeld de kroeg, de 
vrijdagmiddagborrel, bepaalde vrienden. 

•  Beslis, voordat u ergens naar toe gaat, hoeveel glazen 
alcohol u zult drinken. 

•  Haal geen of geen grote hoeveelheden alcohol in huis. 
•  Als u merkt dat uzelf niet in staat bent om te minde-

ren, zoek dan hulp. 

Progressieve Fasen
Door Herman L. Hoeh

1 Gecontroleerd sociaal drinken.

2 Met opzet af en toe drinken om spanningen te verminderen.

3  Regelmatig drinken om te vergeten, waardoor de tolerantie voor alcohol 

gestaag toeneemt.

4 Vroege alcoholische fase met een eerste blackout.

5 Steeds meer in beslag genomen zijn door alcohol.

6 Complete alcoholverslaving, gevaar van ontwenningsverschijnselen.

7 Sociale, medische en geestelijke hulp dringend gewenst, of men kan overlijden.

De meeste (maar niet alle) alcoholisten gaan van gecontroleerd sociaal drin-
ken naar een volledige verslaving in zeven fasen:

Als u een onverantwoord drinkpatroon heeft, is het 
wenselijk uw alcoholgebruik te veranderen. Het ver-
anderen van een drinkpatroon is niet makkelijk maar 
zeker niet onmogelijk! 
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Gezond 
zelfbeeld
Een gezond zelfbeeld berust op 
zelfacceptatie en op het durven 
accepteren van Gods onvoor-
waardelijke liefde.
 
Je eigen sterke en zwakke eigenschappen ken-
nen en je eigen grenzen respecteren zijn kenmer-
ken van een gezond zelfbeeld. En de bron hier-
voor is Gods onvoorwaardelijke liefde die in Jezus 
naar je uitgaat (Johannes 3:16).

De liefhebbende Vader
Een mooie illustratie van deze liefde is te vinden 
in de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15). 
Na er een zooitje van gemaakt te hebben, komt 
de jongste zoon schoorvoetend bij zijn vader te-
rug. Hij denkt minderwaardig over zichzelf. ‘Ik ben 
niet waard uw zoon te zijn.’ Maar zijn vader holt 
hem tegemoet, valt hem om de hals en noemt 
hem ‘mijn zoon’! De oudste zoon, die een braaf 
leven leidde, had evenmin een goed zelfbeeld. Hij 
was zichzelf aan het bewijzen door hard te wer-
ken en was zich niet bewust van de onvoorwaar-
delijke liefde en zegen van zijn vader.

Gezonde volgorde
Je hoeft niet eerst volmaakt te zijn om geaccep-
teerd te worden door God. Het is precies an-
dersom: doordat je je geaccepteerd weet, kun je 
gaan groeien en bloeien. Het is daarom belangrijk 
je bewust te zijn van de grote beloftes die gelden, 
zoals bijvoorbeeld in Jesaja 43: 4: “Jij bent zo 
kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd 
zo veel van je ...”

Een klein jongetje probeerde een steen om te rollen 
terwijl zijn vader van een afstand toekeek.
De jongen zuchtte en steunde, maar hij kon de 
steen niet omkeren. Zijn vader zei met een glimlach: 
“Zoon, gebruik je wel al je kracht?”  Hij zei, “Ja papa, 
ik gebruik al mijn kracht.” En de vader zei, “Nee, dat 
doe je niet, want je hebt mij niet gevraagd om je te 
helpen. Mijn kracht is jouw kracht.”
Als we met een probleem te maken krijgen dat te 
groot lijkt om aan te kunnen, kunnen we onze He-
melse Vader vragen om ons te helpen, want Zijn 
kracht is onze kracht en Hij wacht tot wij Hem om 
hulp vragen!   Jezus zei in Mattheus 11:28, “Kom 
naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”  Er is 
geen probleem te groot voor onze Hemelse Vader. 
Zelfs het onmogelijke is mogelijk voor Hem (Matt-
heus19:26). Is er voor jou een probleem dat te groot 
is om aan te kunnen? Geef het aan je Hemelse Va-
der. Hij kan het aan!!

Verdwaald?
Niet echt...

Als de aanval dan voorbij was, kostte het hem even wat 
tijd zich opnieuw te oriënteren. Hij keek om zich heen om 
erachter te komen waar hij was en waar hij mee bezig was. 
Het was belangrijk voor hem om dan vertrouwde dingen of 
mensen te zien.
Normaal ging het met Tim vrij goed, want hij was altijd om-
ringd door mensen die hij kende. Eén keer ging alles echter 
anders.
Tim en onze familie waren voor een bezoek naar Californië 
gegaan. We waren voor de eerste keer naar het appar-
tement van onze broer gereden. Tim liep een klein stukje 

achter ons aan, door de tuin tot aan de voordeur, toen hij 
een aanval kreeg en simpelweg verstarde. De rest van ons 
was net een minuut of zo binnen, toen we ons realiseerden 
dat hij er niet bij was.
We renden naar buiten en vonden Tim met tranen in zijn 
ogen zittend op een stoeprand met een blik van totale ont-
reddering op zijn gezicht. Hij kwam tot zichzelf na de aanval 
en ontdekte dat hij verdwaald was in een volledig onbe-
kende omgeving. Hij had niet alleen geen idee waar hij was, 
hij was er zelfs niet zeker van wie hij was. Het enige wat hij 
wist was dat hij verdwaald was en dat maakte hem bang.

Mijn hart brak toen ik hem in zijn ogen keek. Ik heb geen 
idee hoe het voelt om je zo verloren en alleen te voelen, 
maar die dag keek ik in de ogen van iemand die dat mee-
maakte.
Natuurlijk was Tim niet echt verdwaald, hij dacht dat alleen 
maar. Hij stond net buiten de voordeur van een apparte-

ment vol met mensen die van hem hielden en het beste 
voor hem wilden. Slechts een paar meter verderop was 
er veiligheid, troost en acceptatie, de antwoorden op zijn 
angst en verlangen.

Jij en ik leven te midden van velen die in geestelijke zin, 
net zijn als mijn broer Tim. Ze realiseren zich niet dat het 
antwoord op hun geestelijke angst en verlangens zo 
dichtbij is.

Jij en ik zijn uitgenodigd om hen te helpen te leren dat 
ze nooit alleen zijn, dat ze de veiligheid, de troost en ac-
ceptatie waar zij naar hunkeren in Jezus Christus kunnen 
vinden. Jezus zei in Lukas 19:10: “De Mensenzoon is 
gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”. 
Dat is het werk dat we allemaal hebben gekregen als we 
Jezus volgen en wat een vreugde is het om te zien als 
verdwaalden plotseling beseffen dat ze zijn gevonden. 

Ervaring Positief

Door Rick Shallenberger

Bron (Heel je leven, EO-Nazorg) 

Gebruik al je kracht
Door Allan Frankcom

Mijn broer Tim had een inoperabele hersentumor 
waardoor hij epileptische aanvallen kreeg. Tijdens zijn 
aanvallen, moest hij stoppen met wat alles wat hij aan 
het doen was en verstijfde ter plekke. 

We vonden Tim met tranen in zijn ogen 
zittend op een stoeprand met een blik 
van totale ontreddering op zijn gezicht.

 LifeLine | 9
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Echt zijn

Door Christel
 (Soul Survivor)

Het spreekwoord ‘Iemand een pluim geven’ 
komt uit de vorige eeuw, waar men elkaar een 
veer gaf voor op de hoed om zo een com-
pliment te maken. Het spreekwoord betekent 
dat je iemand mooi wil maken, opsieren (of 
wie weet ook wel versieren) door het geven 
van een compliment. 
Dat je met jouw compliment iemand mooier 
kan maken, is eigenlijk best bijzonder. Onze 
woorden hebben de kracht om iemand op te 
sieren, te laten stralen. En als wij iemand zien 
stralen, zien we die persoon op zijn mooist, 
zoals hij of zij echt bedoeld is. 
Toch lijkt het daar vaak niet op. Als we ie-
mand een complimentje geven, wordt diege-
ne meestal verlegen, soms een beetje rood, 
kijkt naar de grond en krijgt er met de laatste 
energie nog een hees ‘bedankt’ uitgeperst. 
Waarom? Waarom zijn wij zo bang om com-
plimentjes te geven en te ontvangen? Waarom 
zijn we zo bang om ‘mooi’ gemaakt te wor-
den, of anderen ‘mooi’ te maken?

We zijn bang om onszelf echt te laten zien, 
omdat als we onszelf echt laten zien, we daar 
ook op afgerekend kunnen worden. De we-
reld is vol met supermannen en supervrou-
wen. Mensen die een superversie van zichzelf 
hebben ontwikkeld. Een mens 2.0, met alle 
laatste updates en virusvrij. Dit gedrag heeft 
gevolgen. Als de hele wereld vol is met su-
permannen en –vrouwen en jij loopt daar door 
als een emotioneel hoopje ellende, dan houd 

je het niet lang vol. Op een gegeven moment 
ga ook jij aan de tekentafel zitten om een su-
perman of supervrouw te ontwerpen. En voila, 
we zijn beland op planeet aarde anno 2013, 
waar de één gekend en bewonderd wordt 
door zijn fantastische versie van superman, 
terwijl de ander afgerekend wordt omdat zijn 
versie mankementen vertoont en niet zo goed 
het hoopje emotionele ellende dat binnenin zit 
ook binnenhoudt. Het leven is maakbaar, zo 
luidt het motto. 

Hoe gaan we daar als christen mee om? Dur-
ven wij echt, open en kwetsbaar te zijn? Het is 
een risico, maar het is ook onweerstaanbaar. 
De wereld hunkert naar echte mensen, want 
echtheid is bevrijdend. 

Hoe kunnen wij de superversie die we hebben 
gemaakt deleten? En hoe kunnen we anderen 
laten zien dat zij dit ook kunnen? Dit kan al-
leen door de liefde van Jezus. Alleen doordat 
Jezus van ons houdt, door onze imperfecties 
heen. Hij houdt van ons in onze zwakheden. In 
onze imperfecties wordt Hij verheerlijkt, door-
dat Hij zijn goedheid en genade kan laten zien.
Ik wil je uitdagen om eens op zoek te gaan 
naar de echte mensen achter sommige su-
permannen of supervrouwen. Ga op zoek 
naar adembenemend mooie imperfectie. Een 
goede manier om deze schatkamers te ope-
nen is heel simpel het geven van een compli-
mentje. 
Onze woorden hebben kracht om iemand te 
laten stralen. En onze woorden hebben kracht 
om Gods liefde te delen voor de imperfecten, 
en zo, door Gods waarheid, de stekker uit 
onze en andere superversies te trekken. 

Je hebt het vast vroeger op de basisschool wel eens gehoord: 
je verdient een dikke pluim! Tja, een pluim… Leuk, maar wat is 
het en wat heb je er aan? 

Superman!

Door Joseph Tkach

Voor altijd gewist
Ben je ooit een belangrijk bestand kwijtgeraakt op je computer?

Schone lei

Heb jij zo’n gevoel over jouw gebreken? Een knagende 
angst dat God ze misschien niet echt heeft gewist, dat mis-
schien nog steeds enkele van de ergste boven je hoofd 
hangen? 
Psalm 103 vers 8 en 12 zegt: “De Here is vol medelijden, 
vergeving en genade. Zo ver als het oosten is van het wes-
ten, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd”. Meer 
afstand dan “het oosten is van het westen”, bestaat niet. 
Maar ondanks deze geruststelling over de liefde en genade 
van God, kunnen we het toch moeilijk vinden te geloven 
dat God echt zo’n afstand tussen Zichzelf en onze zonden 
heeft gecreëerd.

Menselijk gesproken, vinden wij het vaak heel moeilijk om 
te vergeven en te vergeten. Daarom vermoeden we,dat net 
als in een computer, onze zonden nog ergens in het geheu-
gen van God gevaarlijk op de loer liggen. Maar net zoals 
files die volledig zijn geëlimineerd, zijn onze zonden “over-
schreven” en volledig verdwenen. Daar was geen speciaal 
programma voor nodig – maar wel een speciaal offer. 
Paulus heeft natuurlijk nooit een computer gekend. Maar hij 
begreep wel dat zonden, om te kunnen worden vergeven 

en weggedaan, moesten worden “overschreven”. Hij stelde 
zich zonde voor als een schuld die werd opgeschreven op 
een papier, en dan werd doorgestreept of uitgewist: “Vroe-
ger was u dood door uw dwalingen…, maar God heeft u 
samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze 
zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschrif-
ten waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het ver-
nietigd door het aan het kruis te nagelen”. (Kolossenzen 
2:13-14)
Denk je eens in! Alles is je vergeven, de lei schoon geveegd, 
dat oude arrestatiebevel geannuleerd en genageld aan het 
kruis van Christus. Onze fouten zijn er gewoon niet meer. 
Ze liggen niet op de loer ergens in een hemels bestand. Ze 
zijn overschreven en voor altijd verdwenen. 
Als God zegt dat Hij onze zonden verwijdert “zo ver als het 
oosten is van het westen”, dan meent Hij dat. Hij wil niet dat 
we in twijfel blijven leven over de vraag of ze zijn vergeven. 
Wanneer de computerexpert jouw “verloren” bestand vindt, 
kun je een zucht van opluchting slaken. Als God zegt dat Hij 
het bestand van je zonden volledig heeft verwijderd lijkt dàt 
te mooi om waar te zijn. Maar dat is de reden waarom het 
evangelie “goed nieuws” is.

Dat kan zo frustrerend zijn! Gelukkig kunnen mensen die er verstand van hebben toch de mees-
te bestanden terugvinden. Heel geruststellend om te weten als je informatie probeert terug te 
vinden die je per ongeluk hebt gewist. Wat minder geruststellend als je probeert om eventueel 
belastend materiaal te wissen! Weten dat het misschien toch nog ergens staat, geeft geen goed 
gevoel. Uiteraard is er een markt voor gespecialiseerde programma’s die ongewenste bestan-
den meerdere keren kunnen overschrijven, zodat ze nooit meer kunnen worden teruggehaald.

Onze fouten zijn er gewoon niet meer. Ze liggen 
niet op de loer ergens in een hemels bestand.

Een mens 2.0, 
met alle laatste 
updates &  virusvrij.

 LifeLine | 11



LifeLine   |   1312   |   LifeLine

Door (Heel je leven, 
EO nazorg)

Hulp zoeken
bij boosheid

relativeren. Je ontdekt dan, dat er niet alleen tegenslagen 
zijn, maar dat God je in elke situatie en door de mensen 
om je heen ook zegent.

Uiten
Je moet zeker niet proberen je boosheid te onderdruk-
ken. De explosie die dan volgt, schaadt jezelf en ande-
ren. Gooi je boosheid er niet zomaar uit, maar leer de 
kracht van boosheid te hanteren:
•  Als je boosheid veroorzaakt wordt door pijn of teleur-

stelling, mag je leren verdrietig te zijn en te huilen.
•  Soms moet je leren assertief te zijn, voor jezelf op te ko-

men. Communicatietips zijn dan nuttig. Gebruik niet de 
jij-vorm om te vertellen wat de ander fout doet, maar de 
ik-vorm om duidelijk te maken wat jijzelf voelt en vindt.

•  Een andere keer kun je een uitlaatklep zoeken voor je 
boosheid in lichamelijke inspanning of actieve inzet.

Hulp zoeken
Als je moeite hebt om je boosheid om te zetten in posi-
tieve energie, is het zinvol om eens met iemand te praten. 
Met een pastoraal werker uit de kerk, als je zit met vragen 
over je christen-zijn en je boosheid of over de invloed 
van jouw boosheid op je relatie met God en omgekeerd. 
Met een psychotherapeut als je moet leren omgaan met 
je verdriet of als je moeite hebt met communiceren over 
je boosheid.

Boosheid als 
goede emotie
“Mijn vriendin was zo boos dat ze het servies door 
het raam kapot smeet”. 
Als je hoort over onbeheerste woede, vernieling en 
mishandeling, is het bijna onvoorstelbaar dat boos-
heid ooit een goede emotie zou kunnen zijn.

En toch is dat wel het geval. In essentie is het doel van 
boosheid het bevorderen van liefde. Klinkt dat tegenstrij-
dig? Een voorbeeld is de boosheid van een vader, wiens 
kind bijna onder een auto loopt. Het zorgt ervoor dat hij 
vol adrenaline kan rennen om zijn kind te redden. “Kom 
hier!”, roept hij fel. En juist die felle toon trekt de aandacht. 
Of de boosheid van een vrouw, als ze alleen al nadenkt 
over het idee dat haar man vreemd zou kunnen gaan. Die 
boosheid is bedoeld om de liefde te beschermen. Woede 
over bijvoorbeeld kindermisbruik zet tot actie aan om er 
ook daadwerkelijk iets aan te gaan doen.
In al dit soort situaties komt boosheid voort uit liefde en 
leidt het tot goede acties. Ondanks het feit dat woede zo 
vaak misplaatst en overdreven heftig is en totaal verkeerd 
geuit wordt, is het van zichzelf geen slechte emotie. We 
hebben er wel training in nodig, om er op een gezonde 
manier mee te leren omgaan.

Op de boosheid-ladder
Goed omgaan met boosheid kun je trainen.
Hoe hoger je scoort op deze ladder, hoe beter jouw stra-
tegieën zijn geworden.
•  Boosheid op een zo prettig en rationeel mogelijke ma-

nier uiten en alleen naar de persoon of bron waarop je 
boos bent

•  Oplossing zoekend gedrag
•  Boosheid alleen richten op de werkelijke bron
•  Vasthouden aan de werkelijke klacht waarom je boos 

bent
•  Logisch en constructief nadenken
•  Onprettig, luid gedrag
•  Schelden
•  Boosheid richten op andere gebieden dan de werke-

lijke reden
•  Uiten van allerlei andere klachten die niet te maken 

hebben met de werkelijke reden
•  Gooien met dingen
•  Vernielen van bezittingen
•  Verbale mishandeling
•  Emotioneel vernielend gedrag
•  Lichamelijke mishandeling
•  Passief-agressief gedrag

Kinderen en tieners die niet getraind worden in het om-
gaan met hun boosheid, zullen die waarschijnlijk op een 
onvolwassen manier uiten. Je kunt je kind trainen door 
aan te geven wat het al goed heeft gedaan en uit te leg-
gen wat er verbeterd kan worden. Dit werkt het beste na 
afloop, als het kind niet meer boos is en de sfeer weer 
prettig is.

OndersteuningInfo

Achtergrond herkennen
Om de energie van boosheid te benutten, moet je eerst 
ontdekken, waarom je eigenlijk boos bent. Als het pro-
bleem ‘onrecht’ is, moet je aan de slag om dat onrecht te 
bestrijden, maar als het probleem ‘angst’ of ‘verdriet’ is, 
moet je daarmee iets doen. Daarbij is soms hulp nodig van 
iemand bij wie je je veilig voelt – een pastoraal kundig ie-
mand of een professionele hulpverlener.

Toetsen
Een opmerking kan me diep raken, maar was dat de be-
doeling van die ander? In mijn gekwetstheid word ik wel 
boos, maar het helpt als ik er toch over praat. Misschien is 
er alleen sprake van een misverstand of een ongelukkige 
woordkeuze. Zelden praten ruziënde partijen respectvol 
met elkaar door. 

Als ik bedenk, dat ikzelf soms over het hoofd zie, dat ik een 
ander kwets met de dingen die ik doe, kan ik makkelijker 

omgaan met de onhandigheid van anderen.

God erbij betrekken
Als christen kun je God ook betrekken bij je boosheid. Denk 
nu niet dat je niet boos mag zijn. Toen Jona boos was, 
vroeg God hem: Is het terecht dat je zo kwaad bent? Er zijn 
dus situaties, waarin je juist van God kunt leren om boos 
te worden. Hij is over sommige situaties boos. Als mensen 
elkaar schade toebrengen bijvoorbeeld. Als je misbruikt of 
mishandeld bent. Want in Gods ogen zijn alle mensen kost-
baar en waardevol.

Veranderen
Al deze dingen helpen je om te werken aan verandering. De 
ene keer zul je gaan werken aan je gevoel van eigenwaarde 
en zelfrespect. Mogelijk helpt dat de pijn te verzachten.
Een andere keer zul je proberen je boosheid wat in te dam-
men en milder, verdraagzamer of flexibeler te worden, om 
meer incasseringsvermogen aan te leren en tegenslagen te 

Boosheid is een emotie die 
je kan helpen om verande-
ringen tot stand te brengen 

– zowel in je manier van den-
ken als in ongewenste om-

standigheden. Maar hoe ge-
bruik je deze emotie op een 

positieve manier?

Erkennen. Druk je boosheid niet weg; negeer het niet. Het hoort bij je mens-zijn en levert een 
energie die ten goede aangewend kan worden. Je kunt dingen veranderen of jezelf bevrijden uit 
een slachtofferpositie. Omdat je bang bent bij God of mensen af te gaan, ben je misschien ge-
neigd het weg te stoppen. Maar dan keert de boosheid zich tegen je; het trekt je naar beneden 
in zelfmedelijden en zelfdestructie.

Door Redactie Lifeline

Uit Ross Campbell, How to really love your teenager)
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Man van 
de wereld

Door Christine Jordan We kunnen uit het verhaal van Kain concluderen dat hij on-
verschillig was en een gebrek aan vertrouwen in andere 
mensen en God had. Kain was overtuigd van zijn onafhan-
kelijkheid. Hij besefte niet dat hij anderen nodig had of dat 
God de bron van leven was. 
Het is duidelijk waarom zijn offer geweigerd werd door 
God. Dat was omdat zijn motivatie en houding zo onver-
schillig waren. Hij had niet door dat gedachteloze offers 
onaanvaardbaar waren.
Kain was niet blij toen God zijn geschenk afwees en hij 
werd behoorlijk agressief. God sprak hem daarop aan en 
gaf hem daarmee een kans om toch nog op een positieve 
manier te reageren. Hij vertelde Kain dat als hij anders zou 
reageren, en zichzelf zou overwinnen, hij wel aanvaard zou 
worden. Maar Kain zette zijn hakken in het zand, verhardde 
zijn hart en ontwikkelde een wortel van bitterheid die leidde 
tot rebellie; een vorm van trots en ongehoorzaamheid. Het 
is duidelijk dat hij zelf niet vond dat hij verkeerd bezig was 

en dat hij het verdiende om geaccepteerd te worden, net 
zoals zijn broer Abel.

Hoe reageer jij als iemand suggereert dat je iets verkeerd 
hebt gedaan of een gelegenheid hebt gemist om een posi-
tieve bijdrage te leveren? Kom je in beweging om de fout te 
herstellen of ontken je dat je fout zat? Neem je jezelf voor 
het de volgende keer goed te doen? Je hoeft geen Kain 
te zijn, die erg onverschillig was. Hij dacht op een fysieke 
manier en handelde daarnaar.
Dit soort houding kan een gewoonte worden. Je kunt een 
negatief, opstandig karakter vol verzet ontwikkelen. Twee 
Corinthiërs 5:17 zegt: “Daarom ook is iemand die één met 
Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen.” Kain was van het oude, het fysieke, 
maar Christus is van het nieuwe, het geestelijke. Dit bete-
kent dat als Christus in ons leeft, er zo’n grote verandering 
is opgetreden dat wij een nieuwe mens zijn. We hebben 
nieuwe denkbeelden, nieuwe motieven, nieuwe principes, 
nieuwe bestemmingen en plannen voor het leven. We zoe-
ken nieuwe doelen en leven voor nieuwe eindbestemmin-
gen in Christus.
We kunnen uit het verhaal van Kain en Abel concluderen 
dat Abel inderdaad wel naar het positieve keek en kansen, 
bemoediging en mogelijkheden met beide handen aan-
pakte. Laten we tot God bidden dat wij Abels kijk op het 
leven mogen kiezen, en daarmee kiezen voor een positief 
en vol leven. 

Hij gaf een geschenk van zijn fruit- en groenteoogst aan God – maar het was minimalistisch: klein 
en oppervlakkig. Het was eigenlijk een nutteloze gift, zonder betekenis. En het liet een gebrek aan 
gedane moeite en zorg zien. In feite was het een daad van egoïsme; met zo min mogelijk inspan-
ning een wit voetje halen bij de baas.

Kain was typisch een man 
van de wereld – dacht op een 

fysieke manier en handelde 
naar zijn instinct. 

Inzicht

Gods 
Beloften

Ons Denken tegenover Gods Beloften 

“Het is onmogelijk.”  
Alle dingen zijn mogelijk. (Lukas 18:27)

“Ik ben te moe.”  
Ik zal je rust geven. (Mattheüs 11:28-30)

“Niemand houdt echt van mij.”  
Ik hou van je. (Johannes 3:16)

“Ik kan niet meer verder gaan.”  
Mijn genade is genoeg. (II Corinthiërs 12:9)

“Ik kom er niet meer uit.”  
Ik zal je weg bepalen. (Spreuken 20:24)

“Ik kan het niet.”  
Je kunt alles doen in Christus. (Filippenzen 4:13)

“Ik ben niet bij machte.”  
Ik ben bij machte. (II Corinthiërs 9:8)

“Het is het niet waard.”  
Het zal het waard zijn. (Romeinen 8:28)

“Ik kan mezelf niet vergeven.”  
Ik vergeef je. (I Johannes 1:9 & Romeinen 8:1)

“Ik kan het niet meer opbrengen.”  
Ik zal in al je behoeften voorzien. (Filippenzen 4:19)

“Ik ben bang.”  
Ik heb je geen geest van lafhartigheid gegeven. (II Timotheüs 1:7)

“Ik ben altijd bezorgd en gefrustreerd.”  
Werp al je zorgen op Mij. (I Petrus 5:7)

“Ik heb niet genoeg geloof.”  
Ik heb iedereen een mate van geloof gegeven. (Romeinen 12:3)

“Ik ben niet slim genoeg.”  
Ik geef je wijsheid. (I Corinthiërs 1:30)

“Ik voel me helemaal alleen.”  
Ik zal je nooit verlaten of begeven. (Hebreeën 13:5)

Reacties 
verbeteren
Door: James Henderson

Met belangstelling las ik een recent onderzoek over het 
overwinnen van een drugsverslaving. 

Het ging over hoe voormalige verslaafden reageerden op de ge-
bruikelijke prikkels die in veel gevallen opnieuw leiden tot drugsmis-
bruik. Het idee is om de cyclus van verlangen te doorbreken door 
het geheugen opnieuw op te voeden. Zo zouden bepaalde visuele 
stimuli, zoals naalden, geen verlangen meer opwekken om terug te 
keren naar drugs. 

We zien hier een parallel met het werk van God in het christelijke 
leven. Door het offer van Christus hebben wij een schone lei. Maar 
hoe gaan we om met de aanleidingen die er doorgaans voor zorgen 
dat we de fout ingaan? Het antwoord is dat onze geest door God 
de Heilige Geest getransformeerd wordt. De Heilige Geest veran-
dert hoe wij reageren en ons verlangen om te handelen zoals in 
het verleden begint te verdwijnen. De gebruikelijke prikkels die ons 
eerder in de verleiding gebracht zouden hebben, hebben niet meer 
dezelfde macht over ons.

Laten we bidden voor de mensen die aan drugs verslaafd zijn. Mis-
schien ken je wel zo iemand. Bidt in het bijzonder voor hen, dat 
God ze wil helpen de cyclus van verslaving te doorbreken. 

En laten we ook bidden dat de Heilige Geest ons helpt overwinnen 
in ons eigen leven.

Inzicht

14 | LifeLine
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Ervaringsverhaal

Wil je ook iemand zoals Joshua bevrijden uit armoede? Sponsor een kind en 
maak het verschil. Ga nu naar www.compassion.nl voor meer informatie.

Van Keniaanse vuilnisbelt 
naar Nederlandse universiteit

Door Mieke 
Compassion

Zijn broer overleed aan malaria door gebrek aan kennis bij de artsen. “Dat was onnodig en 
moet stoppen”, zegt de 26-jarige Joshua Miago uit Kenia. Hij doet een master aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen en wil de gezondheidszorg in zijn eigen land verbeteren. 

“Mijn leven veranderde compleet in 1993. In een lokale kerk 
kreeg ik een sponsor van Compassion. Mijn vader had ons 
verlaten en we woonden in sloppenwijk Dandora, naast de 
grootste vuilnisbelt van Nairobi. We hadden maar twintig li-
ter water voor ons hele gezin en aten alleen droge granen. 
Iedereen probeerde zelf te overleven en we gingen niet meer 
naar school.

‘Ik las haar brieven’
Doordat ik en mijn broer gesteund werden via het Compas-
sion-project, bleef er thuis meer geld over. Mijn broertjes en 
zusjes konden daardoor ook naar school. Mijn sponsor liet 
mij de ware liefde van Christus zien. Door Jezus’ liefde hield 
deze vrouw van mij. In de tijden dat het niet goed ging op 
school, las ik vaak haar brieven. Na een tijdje begon mijn hele 
familie te veranderen. Zo kon mijn moeder een klein groente-
winkeltje openen. Deze hoop was als een licht.
Het Leadership Development Program gaf me hoop op een 
betere toekomst, ik kon weer dromen. Ik ging Natuurkunde 
en Moleculaire Biologie studeren. Tijdens mijn studie zag ik 
dat de Radboud Universiteit Nijmegen een proef met een 
vaccin tegen malaria uitvoert. Ik kreeg een beurs van hen en 
volg daar nu een master. 

36.000 kinderen met malaria
God heeft me gezegend met verstand om over malaria te 
leren. Als ik klaar ben met mijn studie wil ik terug naar Kenia. 
Daar wil ik de gezondheidszorg helpen verbeteren. Jaarlijks 
sterven er meer dan zesendertigduizend kinderen onder de 

vijf jaar oud aan malaria. Ongeveer twintig procent van alle 
patiënten in Keniaanse ziekenhuizen ligt er vanwege malaria. 
Het is een probleem waar we heel snel een oplossing voor 
moeten vinden.

Malariavaccin ontwikkelen
In Kenia ken ik een aantal specialisten op het gebied van tro-
pische ziekten. Via hen hoop ik mijn steentje bij te dragen. 
Het is mijn droom een vaccin te ontwikkelen tegen malaria en 
dat beschikbaar te stellen aan de armen. Jaren geleden gaf 
iemand mij de kans om te dromen. Door malaria en andere 
infecties te bestrijden hoop ik patiënten ook de kans te geven 
te dromen over de toekomst. Als je vastberaden bent en hard 
werkt, kun je je dromen verwezenlijken.

Jezus is mijn focus
Het geloof speelt een cruciale rol in mijn leven. Jezus is de 
focus in wat ik doe, meer nog dan wat ik in mijn carrière berei-
ken kan. Hij leert mij wat liefde is. En dat is wat ik met mijn le-
ven wil: liefhebben en anderen helpen. De hoop die Jezus mij 
heeft gegeven wil ik doorgeven aan mensen die geen hoop 
hebben. We zijn allemaal geroepen om de liefde die Jezus 
ons aan het kruis demonstreerde door te geven aan anderen.

Bij het LDP-programma leerde ik vaardigheden en principes 
om een goede leider te worden. Ik kan een leider worden in 
mijn gemeenschap. Jij kunt ook verandering brengen in je 
eigen omgeving. Het is belangrijk om jezelf af te vragen wat je 
doel is, wat wil God dat ik met mijn leven doe?”

Tegenslag

Tegenslag 
aanvaarden

Succes in het leven is afhankelijk van sterke 
mensen die duidelijke doelstellingen en een 
ontembare geest bezitten. Helaas zijn de 
meesten van ons niet zo geboren. We kunnen 
er wel in groeien. Bijvoorbeeld als we opzette-
lijk op situaties ingaan, die ervoor zorgen dat 
we zullen groeien. Of van de manier waarop 
we reageren als ons omstandigheden over-
komen zonder onze instemming. Dat laatste 
noemen we tegenslag.
Meestal proberen we tegenslag te vermijden 
en ik denk dat dit prima is. We hoeven niet te 
streven naar tegenspoed, maar kunnen, wan-
neer het ons overkomt, het tegemoet treden 
als een vijand die ons door middel van onze 
interactie ermee zal vormen tot betere men-
sen. Elk contact dat we bij tegenslag hebben 
geeft ons mogelijkheden om persoonlijk en 
op professioneel vlak te groeien, en om een 
karakter te smeden waarmee we later meer 
zullen bereiken.
Als je dat in gedachten houdt, zijn hier wat 
ideeën over tegenslag en hoe het je kan hel-
pen om te slagen op elk gebied van je leven 
en je dromen te verwezenlijken.

Tegenslag brengt onze vindingrijkheid te 
voorschijn. 
Horatio zei: “Tegenspoed legt het karakter 
bloot, voorspoed bedekt het”. Als alles goed 
gaat, varen we wel. Er is niet veel stress en 
we hoeven niet te veel uit de hulpbronnen in 
onszelf te putten. Maar als er tegenslag is, 
beginnen we uit alle bronnen die we bij de 
hand hebben, te putten om de omstandig-
heden te overwinnen. Tegenspoed houdt ons 
dus scherp. Het helpt ons, onze geestelijke 
spierballen te gebruiken zou je kunnen zeg-
gen. Dat is een goede zaak, want we worden 
er sterker van.

Het verbindt ons met anderen. 
Natuurlijk kan een team onderling problemen 
hebben, maar als ze het speelveld opkomen 
en ze tegenslag het hoofd moeten bieden, 
worden ze sneller een eenheid. Één voor allen 
en allen voor één, zoals ze wel zeggen. Als je 
weer eens last hebt van één of andere tegen-
slag, kijk dan hoe het eenheid kan brengen 
met je familie, je collega’s of je team. Wanneer 
je er dan doorheen bent, ontdek je een band 

die is ontstaan, die er eerder niet was. 

Tegenslag vormt ons tot betere mensen 
met sterkere karakters. 
Onderschat nooit de kracht van tegenspoed 
om ons innerlijk te vormen. Hoe zal moed, 
discipline en doorzettingsvermogen ooit flore-
ren als wij nooit getest worden? Na tegenslag 
komen we er als sterkere mensen uit. We zijn 
dan vervolgens in staat ons karakter en onze  
invloed op een nog betere manier te gebrui-
ken om mensen om ons heen te inspireren 
en daardoor zowel hun leven als het onze te 
verbeteren.

Het maakt het leven interessant. 
“Zonder tegenspoed en zonder verandering is 
het leven saai” (John Amatt). Is dat geen waar 
woord? Tijdens tegenspoed verlang je alleen 
maar om er uit te komen, om het vervolgens 
je hele verdere leven te vertellen aan iedereen 
die maar wil luisteren! Dat komt omdat dit het 
leven een beetje pittiger maakt. 

Dus: uit welke bronnen put je op dit moment? 
Met wie heb je een sterker contact en met 
wie werk je samen? Welk deel van je karakter 
wordt nu getest en opgebouwd? Wat kun je 
doen om deze tegenslag te zien als iets, dat 
er beter uitziet aan de andere kant?

“Elke tegenslag, mislukking of hartzeer draagt het zaad in 
zich van een net zo groot of groter voordeel”. - Napoleon Hill

“Toon mij iemand die iets heeft gedaan wat de moeite waard 
is en ik zal je iemand laten zien die tegenslag heeft overwon-
nen”. Lou Holtz 

Door Chris Widener
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Jij doet ertoe!

Door Gordon Green Waarom? Omdat ze daar mijn naam kennen. 
De eerste keer dat ik in een Starbucks kwam, 
hoorde ik het meisje achter de balie roepen 
“Nick, hier is je koffie!” Een jonge man die aan 
een tafeltje zat te wachten, legde snel zijn tijd-
schrift neer en liep gretig naar de toonbank en 
nam zijn dampende kop koffie mee. Natuurlijk, 
dacht ik, ze kent Nick. Maar toen hoorde ik 
“Warren, één espresso voor jou!” En “Carrie, 
hier is je groene thee met melk ....”
Ik kon mijn oren niet geloven. Hoe kende ze 
de naam van elke klant? Ongelooflijk! In alle 
koffiehuizen waar ik ben geweest, was ik ge-
woon maar een klant, een onbeduidend ie-
mand of erger nog, een nummer! “Nummer 
12, uw bestelling is klaar”.

Het mysterie werd opgelost toen ik mijn order 
plaatste voor een dubbele kop koffie met ma-
gere melk. De vriendelijke werknemer vroeg 
me mijn naam en merkte mijn bestelling door 
bovenaan “Gordon” te schrijven! Maf, hè? 
Nou, niet echt. Jaren geleden schreef Dale 
Carnegie, auteur van een beroemd boek met 
de titel ‘Zo maakt u vrienden en goede rela-
ties’, het volgende: “Er is iets bijzonders met 
het horen van onze naam. Vergeet niet dat ie-
mands naam voor die persoon het liefste en 
belangrijkste geluid is in elke taal”. 
Als mensen onze naam kennen, geeft dat 
ons een goed gevoel. En als ze onze naam 
noemen ten overstaan van een hele menigte, 
voelen we ons echt speciaal! We voelen dat 

we er bij horen. We voelen ons welkom. Jezus 
kent jouw naam ook. Hij gebruikt het beeld 
van een herder en zijn schapen om Zijn unieke 
relatie met ons te illustreren. De herder roept 
zijn eigen schapen bij naam en voert ze uit de 
schaapskooi (Joh 10:3).
Als ik een kudde schapen zie, zie ik niet één 
bepaald schaap. Ik zie schapen. Ze lijken al-
lemaal op elkaar. Maar de herder in dit verhaal, 
ziet elk schaap afzonderlijk en kent ieder bij 
naam. 
“Zie je degene met het zwarte oor, dat is Ben-
jamin. En die daar met die kleine horens, dat is 
Sheba. En deze met de gebroken poot; ik heb 
haar Rebecca genoemd”.
Hij kent zijn schapen. Echt. Het woord ‘ken-
nen’ wordt in de Bijbel vaak gebruikt om de 
meest intieme vorm van liefdevolle relatie te 
beschrijven.

Niet alleen maar een gezicht 
in de menigte
Vervolgens doet Jezus deze verbazingwek-
kende bewering: Zoals Jezus de Vader kent 
(daar is dat woord weer) en de Vader Hem 
kent, zo kent Hij jou. Volmaakt dus. Hij kent je 
gevoelens, je angsten, je pijn. Hij gaat met je 
om alsof jij de enige bent, die er is. Waarom? 
Jij bent kostbaar voor Hem. Je doet er toe. Jij 
bent van grote waarde. Je bent niet zomaar 
een gezicht in de menigte. Je bent zelfs niet 
slechts een klant in een café. Je bent niet een 
anonieme persoon die in de rij staat te wach-
ten en probeert Gods aandacht te trekken. 
Voor hem is ieder gezicht verschillend. Elk ge-
zicht heeft een verhaal. Hij kent jouw naam.
Er is geen detail in je leven waarin Hij niet in 
is geïnteresseerd. God is geen afstandelijke 
God. Hij geeft om je, omdat Hij van je houdt. 
Zoveel dat Hij Zijn leven heeft opgeofferd voor 
je...

Ik hou er van Amerika te bezoeken. Ik vind het zo leuk om die 
vriendelijke en hulpvaardige mensen daar te ontmoeten. Ik hou 
van de orde en netheid van de kleine plaatsjes. Ik hou van de 
pracht en de uitgestrektheid van het platteland. Maar waar ik 
het meest van hou, is Starbucks.

Jouw 
naam

Door James Henderson

Als ik ’s morgens 
wakker word...

Positief

In één gedeelte bijvoorbeeld, vergelijkt hij zijn ziel met mu-
ziekinstrumenten die ontwaken om muziek voor God te 
maken. Misschien te ver gezocht? Elders zegt hij dat hij 
heel vroeg opstaat om te bidden. Zijn geest is gericht op 
God, voordat hij met zijn dagelijkse routine begint. “...in de 
morgen al leg ik alles aan U voor en ik wacht op Uw ant-
woord.”, schreef hij in Psalm 5:4.

Uiteraard is er al genoeg afleiding voordat onze dag be-
gint. De kinderen hebben ontbijt nodig en moeten worden 
aangekleed voor school. De televisie staat al aan en we 
willen naar het nieuws en verkeersinformatie luisteren. Veel 
mensen checken hun berichten of spelen games terwijl ze 
nog in bed liggen, vóór ze “Goedemorgen” zeggen tegen 
hun partner. Misschien moeten er medicijnen worden inge-
nomen of een partner worden verzorgd. Of een was moet 
in de machine worden gedaan vóór het werk. We zijn aan 
de late kant en haasten ons voor de trein. Of we hebben 

die extra vijf minuten in bed hard nodig. Het is best te be-
grijpen.

De Bijbel vertelt ons dat God’s relatie met ons doorgaat ter-
wijl we slapen en wakker worden. God wordt niet moe en 
gaat niet slapen. “...Hij blijft voor ons zorgen en Zijn trouw 
is elke morgen weer nieuw.” (Klaagliederen 3:22-23). We 
mogen wakker worden in het besef van Gods barmhartig-
heid en genade.

We hebben allemaal elke dag verschillende zaken die onze 
tijd opeisen. Misschien vinden we bidden of bijbellezen ‘s 
avonds of op een ander tijdstip fijner dan ‘s ochtends. Maar 
je kunt wel wakker worden en denken aan Gods genade. 
Als je dat doet, voel je jezelf misschien meer opgewekt over 
de komende dag. Of op zijn minst meer klaar om met de 
dag te beginnen. Laat jouw dag beïnvloeden door God’s 
liefdevolle relatie met jou.

David vertelt over zijn gedachten ’s ochtends, in de Psalmen. Die gaan vaak over zijn relatie 
met God. Zijn woorden kunnen misschien overdreven lijken voor ons. 

Zijn jouw gedachten als je wakker wordt 
van invloed op de dag die voor je ligt? Je bent niet enkel een gezicht in de menigte.
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Humor

Door Diana Hall

Tandarts 
Dilemma
Een heuse uitdaging voor een tandarts en een nachtmerrie 
voor mij met het vooruitzicht van een langdurige behande-
ling van een dwarszittende kies.

Ik had pas een boekje gelezen over het betrekken van 
God bij de ‘kleine dingen van je leven’, dus ik vroeg me 
af of God ook geïnteresseerd zou zijn in mijn kies en mijn 
kleine mond. “Waarom ook niet?” dacht ik. “Hij is een 
liefdevolle Vader en Hij geeft om zijn kinderen.”   1 Pe-
trus 5:7 zegt, “Geef al uw zorgen en problemen over aan 
God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.”  Dus bracht 
ik mijn zorgen in gebed naar God:   “Vader, ik heb hulp 
nodig. Mijn kleine mond + pijnlijke kaakspieren + grote 
tandartsklus = marteling.”

Een paar uur later zat ik nog steeds te denken aan ge-
bitsproblemen, toen er een idee in me opkwam. Of werd 
het in mijn gedachten gebracht? Het idee was om de 
twee weken voor de afspraak met de tandarts te oefenen 
om mijn mond wijd open te doen. Niet echt een verras-
send idee, maar als God me op deze manier wilde hel-
pen, dan moest ik daarop reageren. Ik begon gelijk met 
mijn trainingsprogramma. Ontspannen zittend in mijn 
stoel opende ik mijn mond zover als ik kon en begon de 
tijd bij te houden. Ik hield het slechts 30 seconden vol 
voor de pijn in mijn kaakspieren te erg werd en deed snel 
mijn mond weer dicht, maar ik bleef deze oefening 3 tot 
4 keer per dag herhalen en na twee weken kon ik mijn 
mond zonder problemen 3 minuten open houden. Wat 
een resultaat!

Met al deze training in mijn rugzak, ging ik de tandarts 
afspraak positief gestemd tegemoet. Toen de tandarts 
me vroeg mijn mond wijd open te doen, bad ik snel tot 
God. “Dank u. Ik weet dat we dit kunnen” en deed mijn 
mond open. Geen probleem. Geen pijnlijke kaakspieren. 
Tandartsbehandeling succesvol. Klus geklaard. Ik wilde 
mijn liefdevolle Vader een ‘High Five’ geven, maar moest 
me tevreden stellen met een grote lach op mijn gezicht. 
Nou, eigenlijk een halve lach, omdat de ene helft van 
mijn gezicht nog verdoofd was, maar ik was erg blij en 
ik had de wijsheid van de woorden van Spreuken 16:20 
beleefd, “Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op 
de HEER vertrouwt, is gelukkig.”

“Eén vriendelijk woord kan drie 
wintermaanden verwarmen.”

Japans gezegde

Inzicht

Door Barbra Dahlgren

Blunderende uitspraken!
Op een conferentie waar ik was, werden we aange-
moedigd om elke dag uit iedere leeftijdsgroep kennis 
te maken met iemand die we niet kenden: een kind, 
een tiener, een volwassene en een 65-plusser. Ik stapte 
op de eerste vrouw af die ik zag en zei, “Misschien kan 
ik met u kennismaken en bent u mijn 65-plusser voor 
vandaag.” Ze keek beledigd en antwoordde, “Mis-
schien wel lieverd, maar ik ben geen 65-plusser.” 

Ik was toen veel jonger. Mijn blunders waren vele…Ik ver-
gat zelfs eens de naam van mijn beste vriendin toen ik 
haar aan iemand voorstelde! 
Dan zijn er nog die ondoordachte uitspraken, waarvan 
je wel wilde dat je ze weer in kon slikken. Ze zijn niet 
bedoeld om te kwetsen. Het zijn vergissingen, blunders, 
versprekingen. Op het moment dat je ze uitspreekt, weet 
je dat ze verkeerd zijn, maar het is te laat.

Zoals die keer dat ik met een groep vrouwen lunchte. 
Eén van hen vroeg hoe het met me ging. Ik antwoordde, 
grappig bedoeld, “Goed! Ik ben in ieder geval niet zwan-
ger!” Meteen toen ik de woorden had uitgesproken, her-
innerde ik me dat ze net een miskraam had gehad. Voor 
het eerst begreep ik wat doodse stilte was. Een doodse 
stilte die maar een seconde duurt, kan wel een eeuwig-
heid lijken.

Ik kon wel door de grond zakken. Ik zei, “Het spijt me zo. 
Dat was zo verkeerd om te zeggen.”

Toen gebeurde er iets wonderlijks. Deze vriendelijke 
vrouw raakte mijn hand zacht aan en zei: “Nee dat was 
niet zo. Het was precies het juiste om te zeggen, voor 
jou. Ik wil niet dat mensen zich ongemakkelijk voelen bij 
mij.” Haar woorden zorgden ervoor dat de gêne van het 
moment verdween.

Een woord als een gouden appel 1), is voor mij het ver-
mogen om een ongemakkelijke situatie om te keren door 
de juiste woorden te zeggen.
Ik herinner me dat ik samen met vier vriendinnen uit eten 
ging en daarna naar een concert. Wat een plezier hadden 
we! Na het eten deelden we de lift met een man van mid-
delbare leeftijd (ik probeer tegenwoordig erg voorzichtig 
te zijn met wie ik een 65-plusser noem). We kletsten wat 
met hem en ontdekten dat hij ook naar het concert on-
derweg was. Omdat we op loopafstand waren, maar 
niet zeker wisten welke kant we op moesten zeiden we, 
“Mooi! We volgen u.”

Hij antwoordde opgewekt, “Dat zou zijn alsof de blinde 
de blinde leidt.” Toen kwam die gevreesde doodse stilte. 
Want mijn vriendin Rose is namelijk blind. Het was dui-
delijk te zien aan de blik van de man dat hij wel door de 
grond kon zakken. Ik kende dat gevoel maar al te goed!
Toen lachte Rose vriendelijk en zei, “Oh, u wilt dus dat ik 
de leiding neem?” We moesten allemaal lachen. En dat is 
nu wat ik gouden appels noem!

Misschien, als ik genoeg tijd doorbreng met vriendelijke 
mensen, het talent ook op mij zal overgaan. Een mens 
moet blijven dromen! 

Ik kon wel door de grond zakken…

1) Spreuken 25 : 11
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Indringend Indringend

Vergeven

“En zo ontdekte ik dat noch onze vergeving, noch onze goed-
heid de genezing van de wereld kan bewerkstelligen, maar 
dat het Gods vergiffenis moet zijn.” Dit zijn de woorden van 
Corrie ten Boom, toen zij door de liefde en genade van God 
een SS-er, een bewaker van haar vroegere vrouwenkamp in 
concentratiekamp Ravensbrück, de hand schudde. 

Door Lamberta Danenberg Niet omdat ze het wilde, maar uit gehoorzaamheid aan 
God. En toen ze het deed, schonk God haar Zijn genade 
van vergeven. Zo kon ze de man zelfs als mens liefhebben.
Vergeven is niet zo gemakkelijk. Ook als je met je verstand 
wilt gehoorzamen, is er dat onbewuste gedeelte met nog 
zoveel opgeslagen pijn en verdriet. Pijn en verdriet die 
soms met volle kracht naar boven kunnen komen, waar-
door het is alsof je nooit hebt vergeven. Wat ik zelf van het 
verhaal van Corrie ten Boom heb geleerd is dat je pijn en 
verdriet niet kunt verdringen. Vergeven is niet hetzelfde als 
vergeten. Het is juist doordat je je pijn en verdriet erkent dat 
je mag vergeven. Je besluit om het verdriet niet meer vast 
te houden. Je besluit om vrij te worden van bitterheid en 
haat. Vergeving wordt ook wel eens een daad van genade 
aan jezelf genoemd. 

Wat ik ook geleerd heb van het verhaal van Corrie ten 
Boom is dat ik het niet uit mij zelf kan doen. We kunnen 
ons zelf leren om zaken achter ons te laten of die weg te 
stoppen. Zand erover. Maar God gaat een stap verder. 
Corrie werd geconfronteerd met zaken die ze achter zich 
had gelaten. En dan is daar de SS-er van het kamp. De 
man die alle pijn en verdriet uit die periode van het kamp 
vertegenwoordigde. Corrie kon niet weglopen. Hij stak zijn 
hand naar haar uit, omdat God hem vergeven had. En nu 
vroeg God hetzelfde van haar. Ze besefte ineens dat ze 
hem niet de hand kon schudden. De verschrikkingen die in 
het kamp waren gebeurd waren te zwaar. 

God wil onze zonden verwijderen, maar ook de zonden die 
ons zijn aangedaan. En er is maar een antwoord op. Erken-
nen dat er zonde is, erkennen dat er vergeving nodig is en 
dan pas kan er ook genezing en verzoening plaatsvinden. 
Wat Corrie ten Boom hier leert is dat vergeven een stap in 
gehoorzaamheid is. Corrie ten Boom vraagt God om hulp. 
Ze beseft dat haar haat en boosheid ook zondig zijn. Zij 
vraagt om vergeving en omdat God haar heeft vergeven 

moet zij nu ook deze man vergeven. En misschien is dat 
wel het moeilijkste. Gehoorzamen in het onmogelijke en 
jezelf even opzij zetten, zodat Hij je kan bevrijden. Dan ge-
beurt het wonder: ze heeft haar vijand lief. Het is niet haar 
liefde, maar de liefde van God die vergeeft en geneest.

Vergeven betekent niet dat alle problemen meteen zijn 
opgelost. Sommige mensen willen niet vergeven worden. 
Anderen kunnen en willen zich niet verzoenen. En soms zijn 
de mensen die je pijn hebben gedaan al overleden. Verge-
ving hangt daarom, God zij dank, ook niet af van degene 
die de vergeving ontvangt of niet wil of kan ontvangen. Ver-
geving is een bewuste keuze om op grond van Gods gena-
de jou van de ander vrij te maken. Als je niet vergeeft, ben 
je nog steeds in de macht van de ander. De ander bepaalt 
jouw gevoelens en emoties. De ander beheerst een deel 
van jouw leven. Daarom wordt vergeving ook wel loslaten 
genoemd. Alleen loslaten is een begin. Wat God wil is dat 
we de ander ook lief kunnen hebben. Dat is heel moeilijk. 
En menselijk gezien onmogelijk in veel situaties. Als iemand 
in tranen is van spijt, dan vergeef je die persoon al bijna 
zonder er over na te denken. Je voelt met de persoon mee 
en ziet ook zijn lijden. Maar als iemand geen berouw heeft 
en je zelfs blijft pijn doen, dan is dat heel moeilijk. Voor alle 
duidelijkheid: vergeving is nooit het toestaan van zonden! 
De bedoeling is juist om jezelf en de ander vrij te maken van 
zonde. Daarom moet je soms ook grenzen stellen. Waar 
het om gaat is de gezindheid van je hart. 

Net als God wil je dat niemand in de zonde blijft. Net als 
God wil je dat de ander Gods genade leert kennen. Je ver-
geeft omdat God jou vergeven heeft. Je wilt verder leven in 
vrede waar het maar mogelijk is, omdat God jou ook vrede 
geeft. Wat Corrie ten Boom zegt is zo waar. Het moet Zijn 
vergiffenis zijn. We hoeven er alleen maar om te vragen en 
Hij schenkt het aan ons en door ons aan anderen.

Ze besefte ineens dat ze hem 
niet de hand kon schudden.
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Ken je dat gevoel, dat je jezelf druk maakt over een situatie die niet naar je 
zin is? Een collega doet zijn werk niet goed, of thuis loopt het niet lekker. 
Je kunt je ook druk maken over jezelf; als het maar niet lukt om af te val-
len, of om te stoppen met roken. Maar wat kun je eraan doen? Soms zijn 
er situaties die nooit lijken te verbeteren, wat je ook probeert.

Weet je wat iemand daar over zei? “Vestig je aandacht op de-
gene die standhield…, zodat je niet moedeloos wordt en het 
opgeeft.” Kijk naar Jezus. Hij was in talloze beroerde situaties. 
Mensen scholden hem voor van alles uit, van veelvraat en 
dronkaard tot leugenaar. Hij werkte met mensen die vaak wei-
nig zelfbeheersing of inzicht hadden. Ze deden zo vaak precies 
wat ze niet zouden moeten doen. En ze lieten hem op cruciale 
momenten in de steek. Veel mensen liepen achter hem aan, 
maar alleen omdat ze hoopten dat Hij een wonder voor ze zou 
doen, niet omdat ze in zijn missie geloofden. Er was gedu-
rende het hele leven van Jezus niet altijd verbetering te zien in 
het gedrag van mensen om hem heen. Sommigen verander-
den wel ten goede, maar bij de massa zag je uiteindelijk een 
verslechtering. Hij werd als 33-jarige man door hen vermoord, 
aangevoerd door degenen die in zijn tijd de leiding hadden. 

Waarom gaf Jezus het niet op? Waarom lag Hij er niet pieke-
rend van wakker, waarom liep Hij niet moedeloos weg van die 
mensen? Dat is omdat Jezus keek naar God. Door het geloof 
wist Hij, dat Hijzelf, de Vader en de Heilige Geest, mensen zou-
den redden. De tijd dat Hij als mens op aarde leefde, was een 
onderdeel van die redding, maar niet het enige moment. Het 
hoorde bij een veel groter plan. Een goed plan.

Zo kunnen wij ook reageren. Positief blijven vertrouwen op God, 
doorgaan met Hem volgen, de situatie in Zijn handen leggen. 
Hij zal ons kracht geven om te dragen wat ons overkomt. Hij 
zal ons leiden en door alles heen ons karakter ontwikkelen. Hij 
heeft een toekomstvisie voor ons en zal ons daarheen brengen.
Lees over Jezus en laat je inspireren door zijn geloof. Je kunt 
hem vragen om jou met datzelfde geloof te vervullen.

In goede 
handen… 

Door Redactie Lifeline


