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Geachte lezers...In dit nummer

We gaan een nieuw jaar 
tegemoet, 2014! 
Wat zijn jouw dromen voor je 
toekomst? 
Heb je ideeën of voornemens 
voor het komende jaar? 

Een evaluatie af en toe kan best goed zijn. Het leven 
is kort en gaat snel. En er komt misschien zoveel op 
je af! Vooral de decembermaand kan topdrukte ge-
ven.

Waar leef jij voor? Wat is echt belangrijk voor je? 
Sporters die bijvoorbeeld de top willen bereiken 
moeten heel gemotiveerd zijn. Ze ontzeggen zich er 
van alles voor. Ze zijn doelgericht en vinden het be-
langrijk om vooruit te gaan, want anders komen ze er 
simpelweg niet. Ze letten bijvoorbeeld op hun voe-
ding, hebben er moeite en pijn voor over en steken 
er ontzettend veel tijd in.

Weet jij wat Gods doelen voor jouw leven zijn? En 
als je terugkijkt op het afgelopen jaar, heb je dan het 
gevoel dat je dichter bij het bereiken van die doelen 
bent gekomen?

Jezus spoort je aan om zo gepassioneerd te zijn als 
een topsporter over de doelen die Hij voor jouw leven 
heeft. De sportieve top is tijdelijk, de geestelijke top 
is voor eeuwig!

Het einde van het jaar kan een tijd van bezinning zijn, 
waarin je kijkt of jouw tijdsbesteding overeenkomt 
met je gestelde doelen. Waarin je een hernieuwde 
passie kan laten opvlammen voor wat echt belangrijk 
is. Om er weer doelgericht voor te gaan! Misschien 
zijn er zaken die je anders moet gaan aanpakken. 
Misschien zijn er veranderingen nodig. Of heb je een 
hernieuwde toewijding nodig voor een zware situatie. 

In de Bijbel kun je hiervoor veel inspiratie opdoen. 
Er staan herkenbare verhalen in van mensen in al-
lerlei situaties. Zoals Jozef; zijn carrière verliep via de 
gevangenis! Of Ester, die verzeild raakte in een leven 
aan het koningshof. David moest zijn land uit vluch-
ten en gaf in het buitenland leiding aan medevluchte-
lingen. Maria van Magdala veranderde van prostituee 
in een gepassioneerde volgelinge van Jezus.
In gebed kun je al je plannen, zorgen en vragen bij 
Jezus brengen. Hij wil jou inspireren met echt waar-
devolle doelen, zodat je kunt groeien tot een prachtig 
mens. Een mens zoals God je heeft bedoeld! 

We hopen dat dit kerstnummer van Lifeline je mag 
inspireren tot passie om doelgericht op de finish af 
te gaan.

Een gezegende kerst,

Denise de Moei
Redactie Lifeline
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Inspiratie Inspiratie

De erfenis van 
Louis Braille

Door Lin Ball Wereldwijd bekend én gedankt als de uitvinder van het lees- 
en schrijfsysteem voor blinden en slechtzienden, is zijn alfabet 
van reliëfpunten die gelezen worden met de vingertoppen, 
aangepast aan bijna elke bekende taal. 
Louis overleefde zijn slechte gezondheid, maar werd op drie-
jarige leeftijd blind door een tragisch ongeluk in zijn vaders 
werkplaats. Hypolyte Coltat, later Louis’ leerling en vriend, 
schreef:
‘Op een dag…zat het kind naast zijn vader en wilde meehel-
pen en zijn vader nadoen. In één kleine hand nam hij een stuk 
leer en in de andere de priem en ging aan het werk. Zwakheid 
gaat vaak samen met moeilijkheden en dat gebeurde nu ook. 
Het scherpe gereedschap schoot uit en raakte de arme kleine 
werkman in het oog.’
Er was niets meer aan te doen. Het beschadigde oog raakte 
geïnfecteerd en het andere oog werd blind toen de infectie 
daarop oversloeg. Toen Louis 5 jaar oud was, was hij volledig 
blind.

Oud brood en misbruik
Maar als tienjarige kreeg Louis, met de aanmoediging van de 
priester uit zijn dorp, een beurs voor het Nationaal Instituut 
voor Blinde Kinderen in Parijs, één van de eersten ter wereld. 
Hoewel hij de mogelijkheid kreeg voor een opleiding, onder-
ging Louis grote ontberingen op de school. De omstandig-
heden waren vreselijk. Louis kreeg oud brood en water, het 
gebouw was koud en vochtig en de leerlingen werden soms 
misbruikt of voor straf opgesloten. Maar ondanks alles, blonk 
Louis uit. Hij was slim en creatief – vooral in muziek – en werd 
een getalenteerde cellospeler en organist. 
De leerlingen moesten leren lezen door opgehoogde letters 
te voelen, een frustrerend langzame methode. Het systeem, 
bedacht door de oprichter van de school Valentin Haüy, be-
stond uit papier dat tegen koperdraad aan gedrukt was. De 
boeken die door dit systeem geproduceerd werden, waren 
erg zwaar en wogen elk rond de 50 kg. De school had maar 
14 boeken en Louis las ze allemaal. Maar het Haüy systeem 
bood geen mogelijkheden om te schrijven.
Toen Louis 12 jaar was, werd de school bezocht door Charles 
Barbier, een kapitein in het Franse leger. Hij demonstreerde 
een uitvinding die hij ‘nachtschrift’ noemde: een code van 12 
opstaande puntjes en streepjes, waardoor soldaten ’s nachts 
op het slagveld geheime informatie konden delen zonder te 
hoeven praten. Barbier dacht dat het misschien geschikt zou 
zijn voor blinden.
De jonge Louis maakte zich Barbiers systeem eigen, maar 
ontdekte al snel de tekortkomingen. In de jaren daarop begon 
hij ’s avonds laat, na zijn studie, zijn eigen versie te ontwikke-
len. Hij koos voor een minder complex systeem met slechts 
6 opstaande punten. De punten werden in 63 verschillende 
combinaties gezet, die staan voor de letters van het alfabet 
en enkele andere leestekens – elke combinatie klein genoeg 
voor één vingertop, zodat het proces van lezen veel sneller 
ging.
Hoewel zijn medeleerlingen enthousiast waren, kreeg hij geen 
aanmoediging van de schooldirecteur, die de tijd en het geld, 
geïnvesteerd in het oude systeem niet weg wilde gooien en 
bang was dat de donateurs van de school niet blij zouden zijn 

met het verzoek Brailles nieuwe systeem te financieren. Toen 
er een nieuwe directeur op school kwam, wees hij eerst ook 
Brailles lees- en schrijfsysteem af en verbood de leerlingen 
zelfs het te gebruiken. Maar het systeem werd verdedigd door 
een andere leraar die uiteindelijk de directeur overhaalde.

Volharding overwint afwijzing 
Ondanks afwijzing en tegenslagen, werd het eerste boek in 
Braille in 1829 gepubliceerd onder de nogal omslachtige titel:
Methode voor Geschreven Woord, Muziek en Eenvoudige 
Liederen door Middel van Punten, voor Gebruik door de Blin-
den en voor Hen Samengesteld.
Louis Braille werd een gerespecteerde leraar algebra en aard-
rijkskunde op het Instituut, hoewel zijn systeem tijdens zijn 
leven helaas nooit onderwezen werd. Hij werd ook organist in 
één van de grootste kerken in Parijs.
Nadat hij zijn lees- en schrijfsysteem voltooid had, ontwik-
kelde hij een notatie voor wiskunde en muziek. In zijn twintiger 
jaren kreeg Braille tuberculose, resultaat van het vele jaren 
leven in de slechte, vochtige conditie van de school. Na 8 
jaar aan bed gekluisterd te zijn, stierf hij in 1852 in Parijs, op 
43-jarige leeftijd.
Erkenning kwam – maar Braille heeft het niet meer meege-
maakt. Zijn systeem werd twee jaar na zijn dood officieel er-
kend in Frankrijk. Na nog vier jaar, ging een Amerikaanse blin-
denschool Braille gebruiken – maar het duurde nog 30 jaar 
voor het overal op blindenscholen in Europa werd gebruikt. 
In 1952 werd zijn lichaam herbegraven van de eenvoudige 
begraafplaats in Coupvray naar het Pantheon, de begraaf-
plaats in Parijs voor Franse helden.

Karakter
Deze korte geschiedenis vertelt niets over Louis Brailles ka-
rakter, dat waarschijnlijk even opmerkelijk was als zijn presta-
ties. Het lijkt erop dat hij een groot persoonlijk geloof in God 
had, misschien wel door zijn vroege en belangrijke relatie met 
de dorpspriester. Jean Roblin schreef in zijn boek Louis Braille 
(RNIB publicatie 1960): ‘Hij straalde geluk en vreugde uit…
Ondanks zijn blindheid, voortdurende slechte gezondheid, 
de kwade wil van anderen die de erkenning van zijn werk 
uitstelden, geconfronteerd met tegenstand en ophopende te-
leurstelling, bleef hij vriendelijk, vrolijk en trouw aan zijn vrien-
den en zijn ideaal... Hij gaf materiële en geestelijke hulp aan 
mensen om hem heen met apostolische vurigheid en met een 
ijver die heilig was in zijn discretie.’
Blinde mensen over de hele wereld zijn enorm veel dank 
verschuldigd aan Louis Braille. De blinde, voormalige Britse 
Minister, David Blunkett, omschreef Braille als ‘een bevrijder 
voor mij en duizenden blinde mannen en vrouwen zoals ik.’ 
Blunkett zei dat hij Louis Braille dankbaar was voor ‘de vin-
dingrijkheid, het vertrouwen en de vastberadenheid die er-
voor zorgden dat anderen zoals hij onafhankelijkheid, gelijk-
heid en waardigheid vonden.’
Braille liet door zijn vastberadenheid zien – ondanks tegen-
stand – hoe de positieve daden van een individu een enorm 
voordeel voor anderen kunnen zijn. 

Bedankt Louis Braille.

4 | LifeLine

Tweehonderd jaar geleden, in januari 1809, kregen een arme paar-
dentuigmaker en zijn vrouw in de Franse stad Coupvray, bij Pa-
rijs, een ziekelijk vierde kind. Toen hij vier dagen oud was, werd 
hij gedoopt uit angst voor een vroege dood. Geen veelbelovende 
start in het leven – maar Louis Braille zou één van de beroemdste 
Fransen worden die ooit geleefd heeft. 

Hij straalde geluk en vreugde uit…Ondanks zijn blindheid, 
voortdurende slechte gezondheid, de kwade wil van 

anderen die de erkenning van zijn werk uitstelden…
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Door Tammy Tkach

Een gewone dag…
Jozef en Maria waren op reis naar Bethlehem voor de 
volkstelling, die wel vrij ongebruikelijk was, maar verder 
verliep die dag heel gewoon.

Vrijwel niemand was zich ervan bewust dat vele profe-
tieën van de Bijbel op het punt stonden te worden ver-
vuld tijdens deze ene speciale, maar geheel pretentieloze 
gebeurtenis. Zelfs de vermoeide twee reizigers hadden 
geen volledig besef van de impact van deze geboorte. 
Ze wisten wel dat er iets speciaals was: Maria’s concep-
tie was dat zeker! Maar ze konden niet voorzien wat er 
tijdens de komende +/- 33 jaar allemaal zou gebeuren.

De geboorte en het leven van Jezus veroorzaakten 
schokgolven vanuit Judea naar Galilea, met een rimpe-
ling die heden ten dage nog wordt gevoeld. Door zijn 
geboorte is de hele wereld anders. Zijn leven en leer  
beïnvloedt de menselijke samenleving op een manier die 
geen ander mens of cultuur ooit heeft gedaan. Vele, zo 
niet de meeste hogescholen, universiteiten en ziekenhui-
zen werden opgericht door christenen en zijn gebaseerd 
op christelijke principes, om maar een voorbeeld te ge-
ven.
De wetenschap en regeringen werden ook beïnvloed. 
Tot voor kort werd theologie de koningin van de weten-
schappen genoemd, omdat het alle andere takken van 
studie informeerde en verlichtte. De overheid, althans in 

de westerse wereld, is gebaseerd op geloof in God en de 
principes van de Bijbel, inclusief de tien geboden.

Jezus verhoogde de status van vrouwen, kinderen en 
ouderen en alle gemarginaliseerde mensen. In Hem zijn 
we allemaal gelijkwaardig.
Het grootste verschil is zichtbaar in de levens van de 
mensen die Hem volgen. Het transformerende werk van 
de Heilige Geest heeft talloze levens veranderd en veel 
mensen vrede en een doel gegeven. De hoop van de 
opstanding en eeuwig leven inspireert mensen zonder 
hoop in dit leven. Het helpt hen ook het sterven rustig 
tegemoet te treden in plaats van met angst en vrees. 
God heeft Jezus gezonden als een baby om te leven, te 
sterven en te worden opgewekt om ieder mens eeuwig 
leven te kunnen aanbieden. Hij overwon al het kwaad en 
de dood en geeft ons hoop voor de toekomst.

De dag dat Jezus werd geboren, was inderdaad een dag 
net als alle andere, maar wat er daarna gebeurde lijkt 
meer op de nasleep van vele aardbevingen, orkanen en 
tsunami’s. Terwijl we de geboorte van Jezus samen vie-
ren, kunnen we blij zijn over wat dit kind begon: redding, 
een relatie met God en een nieuw en beter leven in Je-
zus. Die gewone, normale dag van Zijn geboorte, gaf ons 
een nieuwe norm, die allesbehalve gewoon is.
En ons leven mag dit enorme effect van de genade van 
Jezus blijvend weerspiegelen.

Inspiratie Inspiratie

Een dag net als alle andere, maar wat er daarna gebeurde lijkt meer 
op de nasleep van vele aardbevingen, orkanen en tsunami’s.

Door Dr. P. Sellappan Maar maakt God ook een indeling naar gees-
telijk en werelds werk?
Zegent Hij de mensen die geestelijk werk 
doen meer dan de mensen die aards werk 
doen? Maakt Hij onderscheid? Dit artikel gaat 
over hoe God -volgens de Bijbel- werk ziet.
Volgens God zijn alle banen (behalve de ‘im-
morele’ soorten) belangrijk. We hebben de 
geestelijken nodig om Gods Woord uit te leg-
gen en coaching te geven. We hebben ouders 
nodig om voor kinderen en huishoudelijke ta-
ken te zorgen, vuilnisophalers om afval kwijt 
te raken, accountants om de boekhouding 
te doen, ingenieurs om wegen en bruggen 
te bouwen, leraren om onze kinderen op te 
leiden, en boeren om te zaaien en te oogsten. 
Zonder hen zullen onze huizen stinken, zul-
len onze kinderen analfabeet zijn en zullen we 
geen voedsel hebben om te eten.
Ze dragen op de een of andere manier bij aan 
ons welzijn. Het leven is een stuk moeilijker 
zonder hun diensten. Daarom zijn alle banen 
belangrijk en is het onze opdracht ze zo goed 
mogelijk uit te voeren met de mogelijkheden 
en talenten die God ons heeft gegeven.

We leven niet in een isolement. Er is geen Ro-
binson Crusoe, behalve in kinderboeken. We 
leven als een onderling verbonden samen-
leving. Als piloten stoppen met vliegen van-
wege vulkanische as in Europa, zullen boeren 
in Kenia daar schade door lijden omdat hun 
levensonderhoud afhankelijk is van de export 
van hun rozen naar Engeland. Als ingenieurs 
in de Golf geen einde maken aan het lozen 

van olie, zullen de lokale vissers, de hotels 
en de reisorganisaties daar onder lijden, om 
maar niet te spreken van de schade aan het 
milieu en het leven in de zee. Elke baan is be-
langrijk.
God heeft het menselijke ras veel verschil-
lende talenten en mogelijkheden gegeven om 
verschillende taken te doen.  Alle taken zijn 
even belangrijk. 

De samenleving ziet bepaalde beroepen als 
belangrijker dan andere en er worden zelfs 
enorme salarissen betaald aan mensen die 
‘belangrijke’ banen hebben, terwijl de men-
sen met ‘minder belangrijke’ banen het met 
een hongerloon moeten doen. Een dergelijk 
onderscheid en ongelijkheid kan leiden tot 
sociale onrust.
De Bijbel vertelt ons dat in Christus alle banen 
even belangrijk en gewaardeerd zijn. Paulus 
schreef: “Wat je ook doet, verricht je werk van 
harte, als voor de Here en niet voor mensen.”, 
“En alles wat je doet met woord of werk, doe 
dat in de naam van de Here Jezus, God, de 
Vader, dankende door Hem!”  ‘Werelds’ werk 
en ‘geestelijk’ werk, ‘belangrijk’ en ‘minder 
belangrijk’ werk bestaan niet. Elk werk is 
geestelijk. God draagt ons op ons werk te 
doen als voor de Heer en het bereidwillig en 
opgewekt te doen. En Hij zal ons overvloedig 
zegenen.

God Zelf is een gemeenschap. De Vader, 
Zoon en Heilige Geest hebben verschillende 
functies, maar ze werken als één geheel. Hun 
leven (en werk) is er één van eenheid en har-
monie. Ze leven door zichzelf aan elkaar te 
geven in gevende liefde. Dit is het soort leven 
dat vrede, vreugde, passie, plezier en intimi-
teit voortbrengt. God geeft de Heilige Geest 
om ons te helpen deel te nemen aan Zijn le-
ven. Het is gratis, maar je moet erom vragen. 
Het zal je perspectief op leven en werk dras-
tisch veranderen. 

Sommige mensen zien het ene beroep als geestelijk en andere 
beroepen als werelds of aards. Bijvoorbeeld, geestelijke zorg in 
het ziekenhuis, de gevangenis of ander missiewerk zijn gees-
telijk, terwijl huishoudelijke taken, voor de kinderen zorgen, ka-
potte leidingen repareren, werken op een boerderij en vuilnis 
ophalen als aards gezien worden.

Onbelangrijk werk?

‘Belangrijk’ en 

‘minder belang-

rijk’ werk bestaan 

niet. Elk werk is 

geestelijk.
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Het is belangrijk!

Door Allan Frankcom Ik las ooit een verhaal van een missionaris in China, die een 
leven leidde van zoveel liefde en zelfopoffering, dat het de 
hardste harten rondom haar verzachtte. Zelfs mannen wier 
leven was doordrenkt van kwaad en wreedheid, wier harten 
koppig en minachtend waren voor de dingen van God, wer-

den gewonnen door de  invloed van de vriendelijke en aan-
gename manieren van deze vrouw. Ondanks dat ze slechts 
één kleine vrouw was, hadden aan het einde van haar leven 
velen Jezus aanvaard als hun Heer en Redder, omdat zij de 
liefde van Jezus helder zagen schijnen door haar liefde en 
vriendelijkheid aan anderen.
De Chinezen hadden haar de bijnaam ‘Degene Die Liefheeft’ 
gegeven.
Als mensen dat zouden kunnen zeggen van jou, zou dat niet 
een geweldige erfenis zijn?

Heb jij zo’n doel? Iets wat echt belangrijk voor je is? 
Hier zijn drie hindernissen voor je om overheen te springen tijdens jouw race.

Hindernis 1: Angst voor mislukking
Wil je het opgeven omdat je denkt dat het toch niet zal gaan lukken? Of omdat je bang bent om af te gaan als het fout gaat? 
Of omdat je het jammer van de investering vindt als later zou blijken dat het voor niets was?
Over deze hindernis spring je op de volgende manier heen: doe iets omdat je er in gelooft en kijk niet in de eerste plaats naar 
succes versus falen. Doe het omdat het simpelweg het goede is om te doen! Uiteindelijk zal dat de meeste voldoening geven, 
zelfs als je niet het resultaat haalt waarop je had gehoopt.

Hindernis 2: Gebrek aan focus
Je doet teveel; je activiteiten gaan alle kanten op en missen samenhang? Hiervan kan de oorzaak zijn dat je visie nog niet 
helemaal ontwikkeld is. Het kan ook zijn dat je wel een visie hebt, maar in de praktijk veel afleiding ondervindt. Het gevolg is 
dat je jouw doelen niet bereikt.
Oplossing: schrijf je doelen en visie op, en kijk welke activiteiten die ondersteunen. Wees niet bang om te snijden in onbelang-
rijke activiteiten die de uitvoering van je visie in de weg staan.

Hindernis 3: Frustratie
Alles wat tegenzit en vervelend is kan je doen verslappen of doen opgeven.
Over deze hindernis spring je heen door te beseffen dat frustraties onvermijdelijk zijn en door je blik te richten op de lange 
termijn. Je wilt er 100% voor gaan; het is de moeite waard! Geef je zorgen vervolgens aan God. Je mag erop vertrouwen dat 
terwijl je Zijn doelen voor jouw leven aan het volgen bent, Hij zal zorgen dat je ze bereikt!

Jouw erfenis!

Door Joost Doef

Als…
We kennen het allemaal wel. 
Van die gedachten die ons soms bezig-
houden. Wat zou er gebeurd zijn als… 

Inspiratie

Is het reëel om zo te denken? De situatie is nu eenmaal 
gelopen zoals die gelopen is. De genoemde voorbeelden 
kunnen ons overkomen.

Maar het kan ook zijn dat we zelf invloed hebben op de 
situatie. Waarom? Onze inspanningen en ons doen en la-
ten kunnen bepalend zijn voor ons eigen leven en dat van 
anderen. Neem bijvoorbeeld gehoorzamen. Deden we als 
kind wat onze ouders zeiden, of niet? De gevolgen merkten 
we meestal snel genoeg, toch? En hoe zou het zijn gegaan 
als verschillende mensen nee gezegd hadden tegen een 
opdracht die ze kregen? Dan was, door een bewuste keus 
van die mensen, de situatie dus anders gelopen. 
Abram had best nee kunnen zeggen toen God hem riep. Hij 
wist totaal niet waar hij naar toe zou gaan. Dus zo gek zou 
het niet geweest zijn. Gevolg?
Als Jozef niet naar zijn broers was gaan zoeken zoals zijn 

vader hem opdroeg, was hij niet in Egypte gekomen. Zou 
het volk toch gered zijn van de hongersnood? 
Mozes zei meerdere keren tegen God dat hij niet geschikt 
was om dat volk naar het land te brengen omdat hij niet kon 
praten. Hij mocht het samen met broer Aäron doen. 
Maar wat zouden de gevolgen geweest zijn als hij bleef 
weigeren?

Gideon stond denk ik te klappertanden van angst. Heel lo-
gisch lijkt me als je die geschiedenis leest. Hij was met zijn 
mannen ver, ver in de minderheid tegen die grote, wrede 
vijand. Toch zei God dat hij veel van zijn mensen weg moest 
sturen. En hij deed het. Maar als hij het nu eens niet gedaan 
zou hebben? Wat zou het gevolg geweest zijn? 
Enne…
Als Jezus nu eens niet de wil van zijn Vader gedaan zou 
hebben? Of mag ik daar niet aan denken?

Als ik daar net even eerder of later langs gekomen zou zijn dan… Als die auto nou eens net iets 
sneller of langzamer had gereden dan… Het scheelde maar een haartje. En wat als dat haartje 
er niet geweest was? Je hele leven was anders geweest. Als je die jongen of dat meisje nou 
eens niet was tegengekomen… Allemaal van die momenten die waarschijnlijk bepalend  
geweest zijn in ons leven. Want als het net even anders zou zijn gegaan dan… En daar  
gaan onze gedachten. 

Heb je er ooit wel eens bij stilgestaan? 
Welke erfenis je achter zult laten? 
Hoe je herinnerd zal worden?

Onze inspanningen kunnen bepalend zijn 
voor ons eigen leven en dat van anderen.

Wat is je grootste ambitie in het leven?

Nieuwe gewoonte
Door Dr. Donald E. Whetmore

Het duurt ongeveer 30 dagen om een nieuwe lichamelijke 
of emotionele gewoonte aan te leren.

Hindernisbaan!
Door Redactie Lifeline

Als je iets echt belangrijk vindt, ga er dan 100% voor!
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Strijd met 
dementie

Dementie is een ziekte die patiënten wreed berooft van ver-
leden, identiteit en herinneringen, en hen vaak  isoleert van 
familie en vrienden. Statistieken (1) laten zien dat ongeveer 
42% van de mensen een goede vriend of familielid kent 
die aan dementie lijdt! Wat kunnen we doen om bewuster 
en meer ondersteunend te zijn voor deze mensen en hun 
mantelzorgers? Wat te doen als we de symptomen van de 
ziekte bij anderen herkennen, of zelfs bij onszelf? En voor 
een christen, betekent dit het einde van ons geestelijke le-
ven? 

Wat is dementie eigenlijk?
De definities van dementie zijn de afgelopen twintig jaar 
nauwkeuriger geworden. Kort en bondig: dementie is een 
onomkeerbare en progressieve verstandelijke handicap die 
de belangrijkste functies van het dagelijks leven beïnvloe-
den. Veroorzaakt door een groep van ziekte-processen, is 
dementie de overkoepelende term die een ernstige ver-
slechtering van de mentale functies beschrijft. Deze omvat-
ten geheugen, taal, stemming, oriëntatie en beoordeling.
Er zijn veel vormen van dementie bekend. De ziekte van 
Alzheimer is de meest voorkomende; het geldt voor twee-
derde van de gevallen. Vernoemd naar Alois Alzheimer, een 
Duitse arts en academicus, die in 1907 de ouderdoms-
plaques en neurofibrillaire knopen identificeerde die veel 
voorkomend zijn in de hersenen van de patiënten met dit 
type dementie.

Andere vormen van dementie zijn: vasculaire dementie, 
veroorzaakt door problemen met de bloedtoevoer naar de 
hersenen; voorhoofdskwab dementie (waaronder de ziekte 
van Pick); en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in de volks-
mond beter bekend als CJD; een zeldzame, overdraagbare 
ziekte veroorzaakt door een virus. Hoewel dementie vooral 
wordt vastgesteld bij mensen ouder dan 65, kan het ook 
jongere mensen treffen. Cijfers van de  Alzheimervereniging 
tonen aan dat er maar liefst 140.000 mensen in Nederland 
zijn met deze ziekte.

Het was in de leeftijdsgroep van de 45-49-jarigen, dat een 
voormalige Australische regeringsmedewerkster viel, ge-
naamd Christine Bryden, toen ze werd gediagnosticeerd 
met dementie in 1995.

Een “doordouwer” overleeft
Christine was pas 46 toen ze werd gediagnosticeerd met 
dementie na het ervaren van symptomen als vreselijke 
hoofdpijn, vergeetachtigheid, geheugenverlies en verwar-
ring. De prognose van frontaalkwab dementie was voor 
haar afschuwelijk.
Maar in plaats dat zij een passieve rol als dementiepatiënt 
aanvaardde, wilde Christine een overlever worden en niet 
als zieke worden beschouwd. Zij wilde zeker niet ‘dement’ 
worden genoemd. Voor haar zou dat betekenen dat ze 
niet langer een uniek persoon was, simpelweg omdat op 
een dag een specialist haar gediagnosticeerd had met een 
ziekte van het verstand.
De twee jaar daarna schreef ze haar eerste boek: Wie zal 
ik zijn als ik sterf? (3) De titel drukt haar angst uit over deze 
ziekte die je normaliter berooft van je identiteit en je per-
soonlijkheid.

Christine had een indrukwekkende carrière op het moment 
dat ze werd gediagnosticeerd met dementie in 1995. Als 
alleenstaande moeder met drie jonge meisjes, had Chris-
tine alle reden om bang te zijn voor de toekomst. Pas 
gescheiden, bracht het nieuws haar in een neerwaartse 
spiraal en was ook emotioneel verwoestend voor haar 
dochters. Echter dankzij een sterk christelijk geloof keek zij 
hoopvol naar de toekomst en koos voor een positieve kijk 
op het leven. Zozeer zelfs, dat drie jaar na haar diagnose, 
zij Paul Bryden ontmoette, een voormalig diplomaat, en 
ondanks haar prognose werden ze verliefd en trouwden. 
Met Paul’s hulp, steun en aanmoediging, schreef Christine, 
actief pleitbezorger voor mensen met dementie overal ter 
wereld, een tweede boek: Dansen met Dementie: Mijn ver-
haal van positief leven met dementie.(4)
Geconfronteerd met het vooruitzicht van cognitieve dege-
neratie, beschreef Christine de ‘voortgang’ van haar ziekte 
in haar twee boeken. Het meest dramatische is haar con-

frontatie met de vraag: ‘Wie ben ik?’ terwijl haar geheu-
gen en cognitieve functies achteruitgaan. Ze schrijft over 
hoe het voelt en wat je kunt doen om te helpen, biedt tips 
voor zorgverleners en inzichten in mensen met dementie 
en hun verzorgers. Christine’s verhaal is opmerkelijk gezien 
de kracht waarmee ze deze laatste strijd in haar leven uit-
voert en het doel en de betekenis die zij ontleent aan haar 
christelijke geloof.

Naast het schrijven van twee boeken is Christine ook een 
regelmatige spreekster op grote internationale conferenties 
over dementie. Een paar jaar geleden vertelde zij haar pu-
bliek:
‘Als ik een identiteit verlies in de wereld om mij heen, die mij 
zozeer definiëert door wat ik doe en zeg, in plaats van wie 
ik ben, kan ik een identiteit zoeken door eenvoudigweg mij-
zelf te zijn; een persoon geschapen naar het beeld van God 
..... als ik op reis ben naar de ontbinding van mijn ik, mijn 
persoonlijkheid, mijn “essentie”, heeft mijn relatie met God 
toenemende steun van jou nodig, mijn ander in het lichaam 
van Christus. Verlaat mij niet in welk stadium dan ook, want 
de Heilige Geest verbindt ons. ... Ik heb jou nodig om mij te 
onderwijzen, om met mij te zingen, met mij te bidden, om 
mijn geheugen te zijn voor mij ... Zing naast mij, raak mij, 
bid met mij, verzeker mij van jouw aanwezigheid en via jou 
van Christus ‘tegenwoordigheid.’ (5)

Een nieuw en langzamer leven
Christine’s woorden laten duidelijk zien dat voor de christe-
lijke patiënt, de behoefte aan voortdurende steun, hulp en 
aanmoediging van vrienden in zijn of haar geestelijk leven, 
essentieel is.
Vanuit haar huis in Australië, vertelde Christine: ‘Ik hoop dat 
mijn verhaal de lezers zal helpen te zien dat er een nieuw 
leven bestaat op de trage rijstrook van dementie. En uit 
ervaring weet ik dat Christus met ons wandelt. Zelfs in de 
duisternis net na de diagnose, leidt Hij ons naar een nieuw 
begrip van wat het betekent om onze ware spirituele zelf 
te zijn, geschapen naar het beeld van de Goddelijke. Ik bid 
dat uw publicatie de harten van vele mensen bereikt’.
Wij bidden ook dat dit het geval zal zijn.
In een speciale uitgave van hun praktische gids Hoe de-
menterenden te helpen, geeft de Britse christelijke orga-
nisatie Pilgrim Homes aan dat we ‘... nooit moeten aan-
nemen dat kwetsbaarheid en verwarring het werk van de 
Heilige Geest uitsluit. Integendeel, Jezus beloofde: “Ik zal 
altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten” (He-
breeën 13:05).

Dementie kan optreden zonder aanzien des persoons maar 
voor de patiënten is het essentieel dat we hen niet alleen 
respecteren als mensen, maar ook als medegelovigen.

Ervaring

Door Mary Hammond

1  Bron: Alzheimer Research 
Trust / YouGov, 2008.

2  Gepubliceerd door HarperCol-
lins in 1998, onder haar 
meisjesnaam van ‘Boden’.

4  Uitgegeven door Jessica 
Kingsley Publishers, 2005.

5  Bron: http://www.nhs.uk/
Conditions/Dementia/Pages/
living-with.aspx

De kans dat iemand dement wordt is 1 op 5. Voor 
vrouwen is deze kans zelfs 1 op 3. Men verwacht 
de komende tijd een explosieve groei van het aantal 
dementerenden.

“Ik hoop dat mijn verhaal de lezers zal helpen 
te zien dat er een nieuw leven bestaat op de 

trage rijstrook van dementie.”

Ervaring
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Je staat er niet 
alleen voor!

Door Joe Tkach Net als de mensenmassa’s die ons zijn voorgegaan, blijven 
we met z’n allen proberen op onze eigen manier onze le-
vens te verbeteren, maar aan het eind van het liedje kunnen 
we nog steeds in de knoop zitten en ons in de war voelen.
Je kunt denken dat je het als christen beter moet doen, en 
je ontmoedigd voelen als je merkt dat je toch nog steeds 
fouten maakt.
Het kan je een nieuw perspectief geven als je jezelf het vol-
gende realiseert: 
Dé reden dat God naar ons toe kwam, toen Jezus gebo-
ren werd, was om voor ons te doen wat wij niet zelf kun-
nen doen. Jezus heeft de hele mensheid, ook jou en mij, 
in zichzelf opgenomen. Daardoor kan Hij ons aan de Vader 
aanbieden als volmaakt: in Jezus’ eigen volmaaktheid.

God houdt zoveel van ons dat Hij ons één heeft gemaakt 
met Jezus. Hij deed dat op zo’n manier dat we nooit buiten 
Jezus kunnen bestaan. Hij zal nooit stoppen van ons te 
houden en zal ons nooit in ons leven laten gaan, ook niet 
als we helemaal de mist in gaan.
Jezus heeft het leven van de Drie-eenheid; de Vader, Jezus 
en de Heilige Geest geopenbaard voor de hele mensheid 

en Hij heeft ons er in betrokken door de Heilige Geest. Hij 
heeft onze adoptie als geliefde kinderen van de Vader ver-
zekerd en onze plaats in Zijn leven en Zijn familie gegaran-
deerd.

Hij heeft van ons een nieuwe schepping gemaakt in Zich-
zelf zonder dat wij daar iets voor hoefden te doen. We heb-
ben dat niet verdiend. We hebben ons er niet voor gekwali-
ficeerd. Het is een gift – Gods geschenk, aan ons gegeven 
uit Zijn grote welwillendheid, barmhartigheid en liefde – om-
dat Hij liefde is.
Daarom kunnen we op Hem vertrouwen voor onze groei 
en de uiteindelijke oplossing van alle wereldproblemen. Op 
Hem en Hem alleen – de Auteur en Voleinder van onze 
verlossing.

Door Jezus en alleen omwille van Jezus kunnen we steeds 
meer van God en van anderen gaan houden. Hij zal het 
goede werk dat Hij in ons is begonnen, helemaal afmaken. 
Uit genade is Jezus Christus in ons en zijn wij in Hem.
Dat is de vreugde van het Kerstfeest – God kennen, en 
onszelf kennen in Jezus.

Er is weer een nieuw kerstseizoen aangebroken!  Ervaar jij weleens ontmoediging omdat de mens-
heid nog steeds in zoveel problemen zit en we deze maar niet schijnen te kunnen oplossen? 

Inzicht

Moed is...
Bestand zijn tegen angst, 
meester zijn over angst, 

niet de afwezigheid van angst. 
Mark Twain

“We moeten de onzekerheden 
van deze wereld tegemoet treden 
met de zekerheid van de wereld 

die komen gaat.”
A.W. Tozer

Geloof me, God heeft 
in iedere menselijke ziel 
een ideaal verborgen. 

Robert Collyer

“Als je er even over nadenkt, 
zul je ontdekken dat de mensen 

die je beïnvloeden, de mensen zijn 
die in je geloven.”

Henry Drummond

Wie persoonlijke pijn bespaard is 
gebleven, moet zichzelf geroepen 

voelen om te helpen de pijn 
van anderen te verminderen. 

Albert Schweitzer

Je bent nooit te oud om 
een ander doel te stellen 

of een nieuwe droom te dromen.
C.S. Lewis

Met de eventuele uitzondering van 
de evenaar, heeft alles een begin.

C.S. Lewis

Hulp & Tips

12 | LifeLine

(de Bijbel, Genesis 4)

20 Euro 
waard!
Je zult nooit je waarde verliezen.

Een spreker begon zijn cursus met een 20 eurobiljet omhoog 
te houden. 

In de zaal, met zo’n 200 mensen, vroeg hij: “Wie wil dit 20 euro-
biljet hebben?” Veel handen gingen omhoog. Vervolgens zei hij: “Ik 
ga deze 20 euro aan één van jullie geven, maar eerst doe ik het 
volgende...
Hij begon het biljet in elkaar te frommelen. Daarna vroeg hij: “Wie 
wil het nu nog?” Nog steeds waren de handen in de lucht. “Goed”, 
antwoordde hij; “wat als ik dit doe?” En hij liet het biljet op de vloer 
vallen en begon het met zijn schoen over de vloer te schuren. Hij 
raapte het op, en nu was het biljet verfrommeld en vies. “Wie wil het 
nu nog steeds?” Nog steeds gingen de handen de lucht in.

“Beste vrienden, dit was een zeer waardevolle les”, zei hij. “Het 
maakt niet uit wat ik met het geld deed, jullie wilden het nog steeds, 
omdat het niet in waarde is verminderd. Het is nog steeds 20 euro 
waard. Heel vaak in ons leven, worden we gevloerd, verfrommeld 
en door het slijk gehaald vanwege de beslissingen die we nemen 
en de omstandigheden die op ons pad komen. We voelen ons alsof 
we waardeloos zijn. Maar ongeacht wat er is gebeurd of wat er nog 
zal gebeuren, je zult nooit je waarde verliezen. Smerig of schoon, 
verfrommeld of slechts licht gekreukt, je bent nog steeds onbetaal-
baar... en vooral voor degenen die van je houden!
De waarde van je leven komt niet voort uit wat je doet of wie je kent, 
maar door wie je bent. Jullie zijn speciaal. Vergeet dat nooit”. 
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Ervaringsverhaal

Door Jill Newman

Lang voordat de mens geschapen werd, was er al muziek en toen de aarde werd gegrondvest 
“…zongen de morgensterren samen vrolijk, en al de kinderen van God juichten.”  (Job 38:7)

Zingen was een uiting van dank. Sommigen zeggen dat het 
Lied van Mozes het oudste vastgelegde lied is (Exodus 15:1-
21).  Ook koning David was een muzikant; de Psalmen bevat-
ten veel liederen die hij geschreven heeft.
Een schrijver genaamd William Law zei, “Zingen klaart de 
lucht voor we God ontmoeten. Lofliederen zorgen er als geen 
ander voor dat de weg vrijgemaakt wordt voor je gebeden…
dat de ziel gereinigd wordt van verkeerde en kleine hartstoch-
ten, en dat de hemel geopend wordt en ons hart er dicht naar 
toe getrokken wordt.”
Debora en Barak zongen een loflied tot God voor Israëls 
overwinning (Richteren 5:1-3), en Ezra 3 vertelt ons dat toen 
de bouwers de funderingen van de tempel legden, ze zongen 
met trompetten en cimbalen en God loofden en dankten.
Maria’s lied tot God voor de conceptie van Jezus is vastge-
legd in Lucas 1:46-55 en wordt het Magnificat genoemd, 
ook bekend als de lofzang van Maria.  In Handelingen 16:25 
zongen Paulus en Silas lofliederen voor God terwijl ze in de 
gevangenis zaten.
En wist je dat God ook zingt? Zefanja 3:17 vertelt ons dat 
God zich verheugt over ons met gezang. Openbaring 14:3 
vertelt ons dat de honderdvierenveertigduizend een nieuw 
lied zullen zingen voor Gods troon – het lied van het Lam 
(Openbaring 15:3).
David zei in Psalm 108:1: “O God, mijn hart is bereid; ik zal 
zingen, ik zal psalmen zingen, ook zal mijn eer U loven.”  
Wij ook?

“Is iemand vrolijk? 
Zing een lied voor God!.”

Jacobus 5:13

Dank u Vader, dat u ons 
de mogelijkheid geeft 
om te zingen en dat u, 

zelfs als we niet altijd even goed 
wijs kunnen houden, 

naar ons wilt luisteren.
Amen
 Jill Newman

Tegenslag

Verandering 
van inzicht…

Zing!

Overdag was het 46 graden celsius in de 
schaduw. Het waaide voortdurend en de 
wind blies zand over alles heen. De dagen 
waren lang en saai. Ze had geen buren waar-
mee ze iets gemeenschappelijks had en toen 
werd ook nog haar man uitgezonden.
De jonge bruid schreef haar moeder dat ze 
naar huis zou komen; ze kon het niet meer 
aan. Dit was het antwoord van haar moeder: 
‘Twee mannen keken door de tralies van hun 
gevangenis, de een zag modder en de an-
dere zag sterren.’

De jonge bruid las het steeds opnieuw, voor-
dat het bij haar begon te dagen, dat het haar  
keuze was hoe zij haar situatie bekeek. Ze 
begon tot God te bidden om een verandering 
van instelling. Ze bad om vrienden en de Heer 
beantwoordde haar gebed met Indiase buren 
die haar leerden weven en pottenbakken.

Ze bad voor oprechte waardering en kennis 
over de geschiedenis en de cultuur van haar 
buren. Zij begon de woestijn te bestuderen. 
De woestijn veranderde van een verlaten en 
grimmige plek in een prachtig gebied vol 
schoonheid. Ze begon de cactussen te be-
studeren. Ze verzamelde schelpen die waren 
achtergebleven toen de woestijn nog oceaan-
bodem was. Ze werd zo deskundig, dat ze er 
een boek over schreef.
Wat was er veranderd? Niet de situatie! De 
hitte, de woestijn en de mensen waren ge-
woon hetzelfde. Het verschil was dat God 
haar houding veranderde. Ze zag de sterren 
vanachter haar gevangenistralies.

Als je jezelf in een wanhopige situatie weet, 
stop en bid nu dat God je houding zal veran-
deren en je de kracht geeft om je te onder-
steunen.

Het gebed dat verhoord werd!

Ik vroeg om kracht
...en God gaf me moeilijkheden 

om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
...en God gaf me problemen 
om te leren ze op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed
...en God gaf me verstand en 

spierkracht om mee te werken.

Ik vroeg om moed
...en God gaf me gevaren 

om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde
...en God gaf me mensen 

om te helpen.

Ik vroeg om gunsten
...en God gaf me kansen.

Ik ontving niets van wat ik vroeg.
Ik ontving alles wat ik nodig had.

De één zag modder 
en de andere zag sterren…

Er was eens een jonge bruid uit het oosten van de VS, die 
in oorlogstijd met haar man meeging naar een Amerikaans 
legerkamp in Californië aan de rand van de woestijn. De 
levensomstandigheden daar waren op zijn best genomen 
primitief te noemen.

Heb je weleens gedacht aan 
zingen als bron van energie?
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Door Chris Widener

Stop wat DID   in je relaties!
moeten we het idee van dynamiek re-introduceren.
Ben jij het plezier kwijt? Wat kun je doen om het terug te 
krijgen? Denk aan een specifieke relatie. Wat waren de 
leuke dingen die jullie samenbonden, die je in het begin 
van de relatie deed? Doe deze dingen opnieuw en kijk of je 
relatie weer begint op te bloeien! En als dat kan, doe dan 
nieuwe leuke dingen samen, zodat je allebei een avontuur 
van plezier kunt beginnen!

Zorg voor meer INTIMITEIT in je relaties
Laat me eerst wat dingen verduidelijken. Ten eerste be-
doel ik niet alleen intimiteit in de huidige gebruikelijke zin, 
namelijk seksuele intimiteit. Ik praat over je relatie naar een 
hoger niveau tillen in alle aspecten. Ten tweede bedoel ik 
niet dat je groepsknuffels moet gaan doen met collega’s 
of onthullende, tranentrekkende gesprekken moet voeren.
Wat ik bedoel is dat elke relatie die wederzijds voldoening 
biedt, een bepaald niveau heeft dat inhoud geeft. Hier 
moeten we naar zoeken in onze relaties - inhoud.
Denk eens aan het begin van je relatie, met je echtgenoot 
of vriend. Alle tijd werd gebruikt met jezelf openstellen, 
vertellen wie je bent, waar je vandaan komt, wat je leuk en 
minder leuk vindt. Er was een groot gevoel van voldoening 
- daarom bleef de relatie bestaan. Jij vond hen leuk en je 
vond het fijn dat zij jou kenden.
Maar dan gebeurt er iets. Je komt op een bepaald punt en 
het streven naar diepte stopt. Je stopt met het delen van 
gevoelens, wat je leuk en niet leuk vindt. Je stopt met het 
delen van plezier en dromen en angsten. In plaats daarvan 
ga je voor routine. De dagelijkse sleur neemt het over en je 
kent elkaar niet meer en leeft alleen naast elkaar. 
Begrijp me niet verkeerd, niet elke keer dat je samen bent, 
hoeft het de diepte in te gaan. In de vorige paragraaf pleit-
te ik voor plezier maken. Maar er moet ook regelmatig tijd 

zijn voor een intieme connectie, waar we met anderen de 
diepte ingaan.
Dit is erg moeilijk voor veel mannen. Toch is het niet al-
leen mogelijk, maar gezond en nodig! Als we het soort 
relatie willen waar we voor gemaakt zijn, moeten we ons 
openstellen zodat anderen ons leren kennen en wij ande-
ren leren kennen.

Ontwikkel een DOEL in je relaties
De meest betekenisvolle relaties die we hebben, worden 
samengebonden door een gemeenschappelijk doel en vi-
sie voor wat de relatie kan bereiken, voor de mensen die 
erbij betrokken zijn, en ook voor een groter goed.
Als mensen een gemeenschappelijk doel hebben, voelen 
ze zich een deel van een team en verbonden in die relatie. 
Zelfs als mensen teleurgesteld raken in de mensen met 
wie ze een relatie hebben, zullen ze er met een doel, zoals 
het opvoeden van de kinderen, waarschijnlijk meer voor 
gaan. Een doel creëert verbondenheid. 
Wat gebeurt er als we actief betrokken zijn in het zoeken 
van een gemeenschappelijk doel met de mensen waar-
mee we een relatie willen of waarmee we al een relatie 
hebben, maar dit naar een dieper niveau willen brengen? 
Het wordt beter en sterker.
Denk eens aan je sterkste relaties. Zijn die niet gericht op 
tenminste één gemeenschappelijk doel?
Wat als een relatie bekoeld is? Denk terug en kijk of jullie 
misschien een gezamenlijk doel hadden dat naar de ach-
tergrond is geschoven.
En wat als je een relatie wilt zien groeien? Neem tijd om 
een gezamenlijk doel op te stellen. Vertel de ander dat je 
een paar gezamenlijke doelen wilt hebben die je samen 
kunt nastreven. Je zult zien dat je relatie sterker wordt op 
manieren die jij nooit had kunnen bedenken!

OndersteuningInfo

Maar relaties kunnen ook de plaag van ons bestaan zijn! 
Wat veroorzaakt nu meer pijn dan een gebroken relatie, 
vooral als die niet alleen gebroken is, maar een regelrechte 
ramp!
Ik heb door de jaren heen honderden uren gewerkt met 
mensen in hun relaties: huwelijken, vriendschappen, werk-
relaties en sociale relaties. Ik heb wonderlijke en vreselijke 
dingen gezien. In succesvolle relaties heb ik drie kernele-
menten gevonden. De sleutel om ze te onthouden is de 
afkorting D.I.D., dat staat voor drie dingen die je kunt doen 
- en die je gelijk zou moeten gaan doen - om je relaties te 
verbeteren. 
Het zijn:
• Stop DYNAMIEK in je relaties,
• Zorg voor meer INTIMITEIT in je relaties,
• Ontwikkel een DOEL in je relaties.

Laten we wat dieper op deze dingen ingaan.
Stop DYNAMIEK in je relaties
Relaties zijn bedoeld om leuk te zijn! We zijn gemaakt met 
het vermogen om plezier te hebben en daarom zou er dy-
namiek in relaties moeten zitten!
Denk er eens over na: beginnen gezonde relaties gewoon-
lijk niet met een hoop leuke momenten? Uit eten gaan of 
naar een wedstrijd kijken, samen een spel spelen of een 
geanimeerd gesprek voeren. Je wilt meestal dat plezier een 
belangrijk onderdeel is van de relatie. Plezier is een onder-
deel van de lijm die de relatie bij elkaar houdt.
Maar als het leven verder gaat, vooral in een huwelijk, maar 
eigenlijk in alle relaties, kan het plezier op de achtergrond te 
raken. Het kan steeds meer gaan over de taak volbrengen, 
wat die taak ook is.
Om de relatie te herstellen, om er meer plezier in te krijgen, 

De wereld draait om relaties, toch? Goede, positieve, gezonde en betekenisvolle relaties geven 
ons de rijkste ervaringen die we op aarde hebben. Je liefhebbende echtgenoot die alles met je 
deelt: die beste vriend waar je zo’n goede band mee hebt; de collega’s die je waarderen en je 
helpen om op je best te zijn. Dit zijn de dingen waar je blij van wordt!

Door Redactie Lifeline

Samen opnieuw leuke dingen doen
Relaties worden hechter van 

doelen die je samen deelt.
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Doelgericht

Door Lamberta Zo was er een man die op vrijdag de dertien-
de besloot het huis niet uit te gaan... Hij bleef 
de hele dag in bed, trok de dekens over zich 
heen en waande zich veilig. Die dag viel het 
plafond van zijn slaapkamer naar beneden.
Tegenslag hoort bij het leven. Als christen heb 
ik de tekst van Psalm 34:20 al vroeg uit het 
hoofd geleerd: ”Talrijk zijn de rampen van de 
rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de 
Here.” Ik kan u verzekeren dat de Heer bij 
mij heel wat reddingsoperaties uitgevoerd 
heeft. Helaas niet altijd omdat ik zo rechtvaar-
dig was. Zoals het spreekwoord zegt: ”Door 
schade en schande wordt men wijs.” Beter is 
natuurlijk wijs te worden door de ervaringen 
van anderen. Maar helaas zat ik niet altijd zo 
in elkaar.
We kunnen tegenslag hebben omdat we zelf 
niet zo verstandig bezig zijn. We kunnen te-
genslag hebben omdat de ander niet zo ver-
standig is. En we kunnen tegenslag hebben 
omdat tijd en toeval ons treft. Belangrijk is, dat 
we ons zelf niet als slachtoffer blijven zien als 
het misgaat.
”Je mag even zielig zijn”, zei de mentor te-
gen de huilende studente, ”maar niet te lang.” 
”Want als het kopje gaat hangen gaat het 
bloemetje dood.” De mentor had gelijk. Ze 
kon eeuwig blijven treuren omdat ze voor een 
verkeerde studierichting had gekozen, eindi-

gend als mislukte student. Maar beter was 
het om een andere studierichting te kiezen 
en het jaar daarop hard te studeren. De kunst 
is van slachtoffer overwinnaar te worden. Te-
genslagen kun je zien als: ”dit moet mij weer 
overkomen.” Maar ook als: ”UITDAGING! Hoe 
kom ik hier goed uit. Wat leer ik hier van?” 
Als christen weten we dat we elke dag weer 
opnieuw mogen beginnen. Er bestaan geen 
verloren dagen. Wel dagen waarop we leren 
en hopelijk wijzer worden!
Iemand die meer dan wie dan ook tegenslag 
begrijpt is, schrijver van het boek “Zonder be-
perkingen”. Als je zonder armen en benen ge-
boren bent, zoals hij, lijkt zo’n titel een wrange 
grap. Totdat je het boek leest. Zijn boodschap 
is een boodschap over liefde, overwinning en 
dat tegenslag zelfs een zegen kan worden. 
Hier ga ik heel bewust niet verder op in, want 
dat mag u zelf gaan ontdekken als u zijn boek 
leest. Maar ik wil dit stukje wel beëindigen met 
een uitspraak die Nick Vujicic deed. Een uit-
spraak die mij bemoedigt, juist als het even 
tegenzit: “Wat er ook gebeurt -- er is Iemand 
Die van je houdt!”

Nick Vujicic: “Hoe ouder ik word, hoe beter ik 
me er van bewust ben dat het een geschenk 
is dat er mensen zijn die van mij houden. Al 
voel je je soms alleen, weet dat er ook men-
sen zijn die van jou houden en besef dat God 
je geschapen heeft omdat Hij van je houdt. 
Je bent dus nooit alleen. Zijn liefde voor jou is 
onvoorwaardelijk.”

Niemand komt in het leven alleen maar leuke dingen tegen. 
Je kunt ook niet voorkomen dat jou iets overkomt. 

Tegenslag

Door Rusty Wright

Gouden 
momenten!

Positief

De Olympische Spelen leveren veel inspirerende verhalen 
op van overwinning door vastberadenheid. Van prestatie 
ondanks tegenslag. Sterren worden geboren en carrières 
krijgen enorme oppeppers.

Maar kijk eens naar de Britse hordeloopster Tasha Dan-
vers-Smith. In 2004 stond ze op de zesde plaats van de 
wereldranglijst in haar onderdeel. Haar Olympische vooruit-
zichten zagen er stralend uit.
Toch werd haar ticket naar de sintelbaan in Athene nooit 
gebruikt. Het was geen letsel of nederlaag die haar weer-
hield om aan de wedstrijden mee te doen. Het was haar 
persoonlijke keuze .
Tasha Danvers was met haar coach, Darrell Smith, in no-
vember 2003 getrouwd. In het begin van 2004 was ze in 
uitstekende fysieke vorm en scherp gericht op haar trai-
ning. Toen ineens, zo vertelde zij aan de krant “The Tele-
graph”, voelde ze  zich “zonder aanwijsbare reden de hele 
tijd moe en futloos”.
In het voorjaar deed ze een zwangerschapstest die positief 
bleek en ze ontdekte dat ze al negen weken zwanger was. 
“Ik was geschokt”, vertelde Tasha. “Ik deed de test alleen 
maar omdat ik wilde stoppen met mezelf zorgen te maken. 
Ik heb er geen moment aan gedacht dat deze positief zou 
kunnen zijn”. Het echtpaar had geen plannen om een gezin 
te stichten vóór de Olympische Spelen.
Het krijgen van een baby in december zou haar kansen om 
mee te doen in Athene in augustus elimineren. Het zou hun 
uitgaven verhogen en financieel slechtere tijden betekenen. 
Ze bezaten geen huis en woonden bij de ouders van haar 
echtgenoot. Zij was, vanwege haar sportieve prestaties, de 
belangrijkste bron van inkomsten.
Tasha stelde het zo: “Als mijn lichaam mijn bedrijf is, dan is 

er, als mijn lichaam niet functioneert, geen business.”
Totaal verslagen overwoog het echtpaar een abortus. Het 
zou een eenvoudige oplossing voor een lastig probleem 
zijn. Het leek een relatief eenvoudige manier om de belem-
mering voor het succes en de erkenning die ze zocht, te 
elimineren.
“De gedachte [aan een abortus] kwam in ons op als een 
optie”, herinnert Tasha zich. “Maar deze zin in de Schrift 
bleef in mijn hoofd opkomen: ‘Want wat heeft een mens 
eraan de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te 
lijden?’ (Markus 8:35)”
Ze probeerde zichzelf ervan te overtuigen dat ze haar 
zwangerschap zou moeten beëindigen, maar worstelde in 
tranen met een alternatief wat ze óók niet wilde aanvaar-
den: “Voor mij was mijn hele wereld de Olympische Spelen. 
Tegelijkertijd voelde ik dat ik mijn ziel zou kwijtraken... het 
zou gewoon niet goed samen gaan. Het zou een gefor-
ceerde beslissing zijn, ...iets wat mij helemaal niet gelukkig 
zou maken.” Ze besloten hun kindje te houden.
Daarna, inmiddels gericht op de Spelen voor 2008, bleek 
ze gelukkig met haar keuze en filosofisch over haar verwar-
rende situatie:  “Het leven werpt je boogballen toe en je 
moet meebewegen om ze te vangen”.
Abortus is uiteraard één van de meest controversiële kwes-
ties heden ten dage. Maar ongeacht iemands opvattingen 
over dit emotioneel explosieve onderwerp, lijkt het gepast 
om de toewijding van deze vrouw te bewonderen. Ze wor-
stelde met een moeilijke beslissing en maakte haar keuze 
om hun kind te dragen en mogelijke toekomstige roem en 
fortuin uit te stellen.
Ongeacht welk succes er uiteindelijk op haar weg komt, 
zou deze keuze niet Tasha’s levenslange gouden moment 
zijn?

Stel je voor dat je een kans kreeg om een medaille te winnen op de Olympische Spelen. 
Zou er dan iets kunnen zijn waardoor je die kans zou weigeren?

Olympisch succes kan roem, lucratieve 
contracten en levenslange eer opleveren. 

Belangrijk is jezelf niet als slachtoffer 
te blijven zien als het misgaat.
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Humor

Door Redactie Lifeline

Hekel aan wachten!
Heb jij ook een hekel aan wachten? 
Wil je alles liever meteen nu, vandaag? 
Zoals bestellingen via internet: vandaag 
besteld, morgen geleverd! 

Er is ook veel waardevols te vinden in wachten. Onvoorstelbaar? 
Hier vind je een paar voorbeelden:

*Resultaat
Stel dat een boer meteen gaat oogsten nadat hij gezaaid heeft. 
Hij vernielt dan zijn eigen oogst! Er gaat een hele zomer overheen 
voor de oogst rijp is en een boer wacht daar op. Zo is het natuur-
lijk op allerlei andere terreinen ook: zoals je loopbaanontwikkeling, 
vriendschappen of je geestelijke groei. Als je wilt dat die resultaat 
opleveren, heb je tijd en geduld nodig.

*Een positieve instelling
Natuurlijk werkt het ook niet als zo’n boer gefrustreerd en onge-
duldig stampvoetend staat te wachten op dat resultaat! De meeste 
doelen die echt iets waard zijn worden langzamerhand bereikt, door 
er met een positieve houding aan te werken. Het vertrouwen dat je 
daarvoor nodig hebt kun je van God ontvangen. Hij heeft een goed 
plan voor je leven! 

*Veerkracht
Tegenslag en frustratie kunnen een uitdaging voor je zijn. Gooi je 
de handdoek in de ring? Dan bereik je dus niet je doel. Maar als 
je veerkracht ontwikkelt, heb je een vaardigheid waarmee blijvend 
resultaat binnen je bereik komt. En hoe ontwikkel je die veerkracht? 
Nou ja, bijvoorbeeld door vol te houden bij de frustratie die je voelt 
als je ergens op moet wachten!

*Liefde
Als je lang op iets moet wachten wordt zichtbaar hoe sterk je mo-
tivatie is. En wat die motivatie inhoudt. Of het misschien meer om 
snelle eer bij die carrièresprong ging, of vooral om een positieve 
bijdrage aan dat bedrijf. Wilde je graag een goed gevoel over jezelf 
bij een goede daad, of ben je heel betrokken bij het leed van die an-
der? Ben je bereid te investeren om jouw partner of vriend gelukkig 
te maken, of verlang je vooral naar vervulling van jouw behoeften in 
je relatie? Als de tijd verstrijkt, dan wordt dat meestal wel zichtbaar-
der. En blijkt of de motivatie waarmee je eraan begonnen bent, sterk 
genoeg is om vol te houden. Door dat te doen, kan de liefde sterker 
worden. Een liefde die diep gaat en trouw is; die echt iets waard is.

*Kracht
Je zult er nooit achterkomen waar jouw grens ligt, als je nooit lang 
op iets hoeft te wachten. Wanneer kun je het echt niet meer opbren-
gen? Soms duurt dat heel lang. Maar als je eigen kracht uitgeput is 
en je voelt je afhankelijk van God voor hulp, dan kun je ontdekken 
dat de kracht van God voor jou oneindig veel groter is dan alles wat 
je ooit in je eentje zou kunnen bereiken. 

Liefde is een goede reden om in 
een moeilijke situatie te blijven.

Inzicht

Door Denise de Moei

Laat het maar gebeuren…

Haar man zorgde voor haar, terwijl hij zelf ook al aardig op 
leeftijd was. In en uit bed tillen, wassen, helpen met eten, 
haar haren kammen; dat was zijn dagtaak. En terwijl we 
daar zo samen zaten te praten tijdens het eten, viel het 
me op hoe ontzettend vriendelijk en geduldig deze man 
zijn vrouw eten aan het geven was. Ik zei er iets over en 
hij vertelde me dat hij juist altijd erg agressief en bot in de 
omgang was geweest. “Maar dit heeft me veranderd”, zei 
hij, en hij straalde.

Zijn vrouw was juist lastiger in de omgang geworden. Dat 
was een symptoom van haar ziekte. Zij vertelde me dat 
ze door de confrontatie met haar eigen negatieve gedrag 
veel minder arrogant was geworden. Ze was meer gaan 
begrijpen van vergeving en acceptatie. En zij was daar ook 
blij om.

Je rent misschien het liefst weg wanneer je met moeilijkhe-
den geconfronteerd wordt die je verschrikkelijk vindt. Een 
moeizaam huwelijk of een irritante baas. Thuis zitten en de 
muren op je af zien komen of een schoonfamilie hebben 
waar het niet mee botert. Uit sommige situaties kun je niet 
echt vluchten, maar misschien wil je dan het liefst met je 
kop in het zand, alles ontlopen of ontkennen.
Je kunt ook het gevoel hebben dat je ergens beter ver-
diend hebt. Dat dit gewoon te zwaar en te moeilijk is. Dat 
niemand van je kan verwachten dat je hiermee doorgaat. 

Dat je aan jezelf en je eigen geluk moet denken.
Aan de andere kant is er de liefde. In het verhaal hierboven 
van het echtpaar was het liefde die hen deed blijven. De 
man vluchtte niet weg van zijn zieke vrouw en ontkende 
ook niet zijn eigen agressieve en botte neigingen. Hij bleef, 
hij ging er doorheen, deed zijn best en stond toe dat de 
situatie hem veranderde. Zijn vrouw vluchtte ook niet weg 
voor de erkenning dat ze lastiger was geworden. Ook zij 
liet uit liefde voor God en haar man toe dat haar problemen 
haar innerlijke groei gaven.

Liefde is een goede reden om in moeilijkheden te blijven! 
Niet direct dit soort liefde: “Ik hou zoveel van alles wat ik 
van je krijg!”, maar liefde voor de ánder. Liefde voor God 
van waaruit je het goede wilt doen. 

Liefde is ook een goede reden om te willen veranderen. 
Soms betekent dat juist wél dat je weggaat, zoals een 
vrouw die haar mishandelende man verlaat, of een werk-
nemer, die een crimineel bedrijf achterlaat. Dat is dan echt 
het beste; zowel voor jezelf als de ander. Maar kunnen we 
in alle oprechtheid zeggen dat we altijd weglopen uit pro-
blemen omdat dat het beste is voor onszelf én de ander? 
Of geven we het soms gewoon op omdat we het te zwaar 
vinden? Liefde helpt je het antwoord daarop te vinden.

Tot slot dit: wat je bereikt als je uit liefde leeft, dwars door 
alles heen, is één van de mooiste doelen; zoveel meer 
waard dan wat je ook maar in je leven zou kunnen berei-
ken.

Een tijd geleden was ik op bezoek bij een ouder echt-
paar, waarvan de vrouw aan multiple sclerose leed. 

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

Abonnement aanvragen...
U kunt een abonnement aanvragen via www.lifelinemagazine.nl 

U kunt ons ook bellen: 0344-624177, of een kaartje sturen naar: Grace Communion Nederland en Vlaanderen, 
Postbus 1505, 1300 BM Almere.

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

Wilt u ook een abonnement op Lifeline?



22 | LifeLine LifeLine | 23

Indringend Indringend

Fiasco!

“Het is mislukt. Ik begon vol enthousiasme, doelgericht, ver-
zekerd dat ik succes zou hebben. Al mijn tijd en geld, energie 
en gedachten heb ik er in gestoken. Keihard heb ik gewerkt, 
maar het is in rook opgegaan.”

Door Redactie Lifeline “Ik was overtuigd dat het een goed idee was. Zelfs dat 
het Gods inspiratie had. Was dat wel zo? Achteraf twijfel ik 
erover, want waarom is het dan niet gelukt?”
Je kent misschien iemand in deze situatie. Of je zit er zelf 
in. Het is zo pijnlijk en teleurstellend als je ergens volkomen 
voor bent gegaan en het gaat de mist in. Je voelt je dof, 
leeg, afgeknapt. Je bent het ene moment boos en diep 
teleurgesteld, en het andere moment voel je jezelf een mis-
lukkeling en snap je God niet meer. 
Je ziet anderen die het allemaal wel schijnt te lukken en 
vraagt je af: waarom mij niet?
Soms weet je de reden diep van binnen wel. Jezelf recht 
aankijken, diep ademhalen en met een zucht erkennen 
waar het door komt is dan het begin van herstel.

Anders wordt het, als je echt geen idee hebt waar het is 
misgegaan. En als je het niet begrijpt. Misschien geef je 
anderen de schuld. En het kan ook waar zijn dat ande-
ren schuld hebben aan jouw ellende. Maar nog blijft dan 
de vraag: “Waarom stond God dit toe? Waar is zijn be-
scherming, zijn zegen gebleven?” “Waarom heeft Hij niet 
gezorgd dat ik dit kon voorkomen? Waarom heeft Hij niet 
ingegrepen?”
Het kan ontnuchterend zijn om tot de conclusie te komen 
dat God dit dus heeft toegestaan. En dat jij het niet begrijpt. 
En toch kan juist deze conclusie het begin van herstel zijn. 
Jezus weet namelijk hoe het is als je iets overkomt wat je 
niet wilt. Hij worstelde zelf in de tuin van Gethsemane met 
zijn naderende dood. “Als het mogelijk is, laat dan deze 
beker aan mij voorbijgaan”, zei hij, en hij was zo bang dat 
hij bloed zweette. Jezus wilde niet gemarteld worden. Hij 
wilde niet sterven. Toch zei hij: “Niet mijn wil, maar de Uwe 
geschiede”. God liet het gebeuren. Het was de schuld van 
andere mensen, van alle mensen in dit geval, en God stond 
het ook toe. 
Jezus zegt hierover dat hij zo iets heeft geleerd wat hij on-
mogelijk op een andere manier bereiken kon. “Zelfs al was 
Jezus de Zoon van God, toch moest hij uit ervaring leren 
wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid 
betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te 
zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle men-
sen die Hem gehoorzamen” (Hebreeën 5:8-9, Het Boek). 
De kern tijdens al onze problemen, is dat Gods doelen met 
ons veel hoger en beter zijn, en nog steeds in volle gang. 
God kan, en zal, alle gebeurtenissen in ons leven mee ten 
goede laten werken, óók de beroerde, voor de eeuwige 
doelen die Hij voor ons heeft. 

Als wij met Zijn hulp onze verlangens en doelen proberen 
los te laten en open staan voor wat Hij in ons wil bereiken, 
dan vinden we nieuwe rust en nieuwe doelgerichtheid. 
Misschien dacht je Gods wil al heel goed te kennen, maar 
kun je nu toegeven dat Hij je nieuwe inzichten wil geven. 
Misschien begrijp je het nu niet, maar zijn er eigenschap-
pen in jou die God in je wil veranderen. Misschien ligt het 
echt niet aan jou, en ook niet aan God, maar heeft Hij ge-
kozen met deze beroerde situatie iets goeds te doen. 
Misschien ben je simpelweg God aan het volgen en brengt 
dat lijden met zich mee. Zoals Jezus toen Hij het kruis op 
zich nam. Jouw mislukking betekent niet dat Gods doelen 
met jou aan het mislukken zijn. Geef het in Zijn handen; 
jezelf en je fiasco, en laat het los. En geef je over om je door 
God te laten veranderen zoals Hij weet dat het goed is. 

”Dit leven is niet bedoeld als 
de plaats waar we perfect zijn, 

maar wel als voorbereiding daarop.”
Richard Baxter

Net zoals de boom 
wordt gevoed door haar eigen 

gebroken takken en afgevallen bladeren 
en te midden van haar eigen verval opgroeit, 
zo worden ook mensen en volken versterkt 

en verbeterd door vallen en opstaan 
en komen verbeterd tevoorschijn 

uit gebroken hoop 
en verwoeste verwachtingen.

Frederick W. Robertson

In de natuur 
worden kapotte dingen terzijde geschoven, 
maar in Zijn genade, zal God pas een mens 

gebruiken wanneer hij gebroken is, 
gebroken door teleurstelling, door rouw, 

door verlies, door pijn, door ziekte. 
Vergeet niet dat terwijl kapotte dingen voor 

ons tragisch en waardeloos zijn, 
het de enige dingen zijn 
die God kan gebruiken.

Dallas Willard

Het leven is, net als een oorlog, 
een reeks van fouten en de beste christen, 
noch de beste generaal is hij die de minste 

fouten maakt. 
Slechte middelmatigheid kan dat 

bewerkstelligen, maar de beste is hij, 
die de mooiste overwinningen behaalt 

door het verbeteren van fouten.
Frederick W. Robertson

“Het zijn geplette druiven 
die wijn opleveren.”

Succes 
ligt niet in het bereiken van je doel, 

maar op het gericht zijn 
op wat je zou moeten bereiken 

en daar naar streven, 
zeker van succes hier, 

of indien niet hier, 
in het hiernamaals.

Robert Forman Horton

De kern tijdens al onze problemen, 
is dat Gods doelen met ons veel hoger 
en beter zijn, en nog steeds in volle gang.



We leven in een tijdperk waarin het 
voor een gezin normaal is om de 
verantwoordelijkheden te delen. Man-
nen en vrouwen moeten vaak nood-
gedwongen buiten de deur het brood 
verdienen om de kosten te dekken.

Toen we jonger waren, konden we veel activiteiten tegelijk aan: voor 
het gezin zorgen, werk, studie, taken binnen en buiten de kerk en ook 
nog een sociaal leven hebben. Als we ouder worden bereiken we het 
stadium waarin we prioriteiten moeten stellen op basis van wat we nog 
werkelijk allemaal aan kunnen.
Ik heb als vertegenwoordiger deelgenomen aan een seminar, waar we 
een lezing kregen met de titel “De visie van een adelaar”. Het thema 
was de brede reikwijdte van de visie die we moeten hebben voor ons 
bedrijf of werk. Gebruik makend van de analogie van deze majestueuze 
vogels, werd ons verteld dat een adelaar maximaal 70 jaar oud kan 
worden. Maar om deze leeftijd te bereiken, komen ze rond hun 40e 
jaar een confrontatie tegen die van hen vraagt moeilijke beslissingen 
te nemen om hun leven te kunnen verlengen, zodat ze het maximum 
kunnen bereiken. (klinkt bekend hè?) 

Op de leeftijd van 40 beginnen adelaars last van de ouderdom te krij-
gen. Ze hebben moeite met vliegen omdat hun veren te zwaar worden. 
Ze kunnen niet meer jagen of vissen omdat hun snavels en klauwen te 
krom worden en ze zichzelf niet meer kunnen voeden. Een aantal raakt 
deze crisis niet te boven en stopt met eten en verhongert. Maar andere 
adelaars durven door een transformatie heen te gaan, een proces dat 
150 dagen duurt. Gedurende deze tijd vliegen deze arenden naar een 
berg waar zich een rechte muur bevindt en ze beginnen met hun snavel 
tegen de muur te slaan totdat deze afbreekt! Wanneer hun snavel is 
terug gegroeid, gebruiken ze die om hun klauwen uit te trekken! Wan-
neer de nieuwe klauwen weer zijn aangegroeid, gebruiken ze die om 
de veren van hun vleugels uit te trekken via een pijnlijk en vernederend 
proces. Tenslotte, wanneer de nieuwe veren er zijn, blijken de adelaars 
opnieuw grote hoogten te kunnen bereiken en te vliegen als de koning 
der vogels die ze zijn.

Is er iets wat jou tegenhoudt van het vliegen in de richting van je dro-
men en doelen? Vermijd wat je lichamelijke en geestelijke gezondheid 
afbreekt en bereid je voor om weer midden in het leven te staan, ver-
nieuwd en versterkt als een adelaar, om verder te gaan met de rest van 
je leven, opnieuw vliegend op nieuwe en grote hoogten.

De adelaar

Door Graciela Hui

Opnieuw vliegen op 
nieuwe, grote hoogten…

Door Graciela Hui


