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Geachte lezers...In dit nummer

Bij onze geboorte zijn we hulpeloze zwakke 
en kleine mensjes, volledig afhankelijk van 
de zorg van onze ouders. Het heeft iets ver-
tederends als een kind je aankijkt en lacht.

Naarmate we ons ontwikkelen en onafhankelijk 
worden, kunnen we een tikje arrogant worden, in 
een besef dat we opeens volwassen zijn en geen 
hulp meer nodig denken te hebben. Maar een 
mens kan ziek worden, ergens aan gaan lijden. 
Zo lijden meer dan een miljoen mensen in Neder-
land aan een aandoening van de luchtwegen. In 
Amsterdam wordt om de dag iemand dood ge-
vonden door de GGD omdat niemand hem of 
haar miste. Te zwak om nog om hulp te roepen, te 
zwak in de op prestatie gerichte samenleving om 
nog mee te tellen, weggestopt drie hoog in een 
Amsterdamse woning waarin niemand je vanaf de 
straat kan zien. Schrikbarend? Ja! Natuurlijk is het 
ook aan te raden om een alarmsysteem te huren 
van de ATA of CSI waardoor je als alleenstaande 
dag en nacht verbonden bent met een centrale, 
die je gegevens herkent en met je praat al is het 
in het midden van de nacht. Hulp is dan snel ter 
plekke. Door de geweldige thuiszorg in vele ste-
den van Nederland kan zelfs je leven gered wor-
den. In Amsterdam zijn buren aan de slag gegaan 
om af en toe 30 minuten te wandelen met een 
oudere. Er zijn veel van dit soort initiatieven. Een 
vriend van mij die fysiek moeilijk kon lopen, omdat 
hij aan een ongeneeslijke ziekte genaamd Fabry 
leed, werd geweldig opgevangen door WMO 
voorzieningen zoals gebruik van een deeltaxi bin-
nen en buiten de regio en huishoudelijke hulp. 
Specialisten stonden letterlijk dag en nacht klaar 
om zijn leven een zo goed mogelijke kwaliteit te 
geven. Helaas is hij overleden, nog maar 56 jaar 
oud. Persoonlijk werd ik een soort van mantelzor-
ger voor hem en ik heb er veel van geleerd. 

Zwak zijn is leren je te laten helpen. Zwakte tonen 
is geen zelfmedelijden maar de feiten onder ogen 
moeten zien, ook al willen we dat vaak niet erken-
nen. Zwak zijn is het mooiste als je inziet dat God 
onze zwakheden kent en als een Hogepriester 
voor ons pleit, en begrip voor ons heeft, want Hij 
hing zwak aan het kruis terwijl Zijn leven weggleed 
de duisternis in. Dan beseffen we afhankelijk te 
zijn van de Levende God en de kracht van de Hei-
lige Geest. 

De gezondheidszorg in Nederland kent een begrip 
als zorgzwaarte-pakketten en wil, aangestuurd 
door de overheid, zorg en wonen steeds meer 
scheiden. Kosten voor AWBZ rijzen nog altijd de 
pan uit. Zelfs demente bejaarden zouden in 2016 
deels thuis moeten blijven wonen met de nodige 
thuiszorg. Mantelzorgers zullen het daardoor mis-
schien nog drukker krijgen om de “zwakken”in de 
samenleving op te vangen. Het oeroude gebod 
:heb God lief bovenal en je naaste als jezelf weer 
invulling geven in die context is een uitdaging voor 
ieder bewoner van een dorp, een stad of een flat. 
Een goede en verantwoorde gezondheidszorg 
blijft daarnaast onontbeerlijk: hoe we als natie 
omgaan met de zwakkeren en zieken en ouderen 
kenmerkt het karakter van onze samenleving.

Met vriendelijke groet,
Frans Danenberg
Redactie Lifeline magazine.
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Inzicht Inzicht

Heb 
je een 

imago-
probleem? 

Door Dr. P. Sellappan Kijken vanuit ons eigen perspectief
Een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen, is een probleem 
waar velen mee worstelen. Ze hebben een lage dunk van 
zichzelf, omdat ze zich ontoereikend voelen. Dus zeggen 
ze tegen zichzelf: “Ik heb geen talent, ik ben een mislukke-
ling, mijn mening telt niet mee, niemand heeft me ooit een 
compliment gegeven”. We hebben dus hulp nodig! Laten 
we eens kijken naar enkele redenen waarom mensen een 
laag zelfbeeld hebben en de verwoestende gevolgen die dat 
kan hebben en hoe we ermee kunnen omgaan.

Redenen van een laag zelfbeeld
Er zijn verschillende redenen waarom mensen een laag zelf-
beeld hebben.
De fysieke verschijning (bv. huidskleur, lengte, uiterlijk) beïn-
vloedt in zekere mate hoe we onszelf zien. Kleine mensen 
voelen zich bijvoorbeeld vaak heel vervelend in het gezel-
schap van mensen met een gemiddelde lengte. Milieu en 
beroep kunnen ook van invloed zijn op ons zelfbeeld. Rijke 
mensen en zij met een hoog IQ kunnen zichzelf als beter 
beschouwen dan degenen die arm zijn of een laag IQ heb-
ben. In sommige culturen worden meisjes en vrouwen als 
‘minderwaardig’ of ‘tweederangsburgers’ bestempeld met 
weinig of geen rechten.
Ervaringen thuis, op school en op het werk kunnen ook van 
invloed zijn op ons zelfbeeld. Kinderen uit gezinnen waar ze 
mishandeling voorkomt, neigen vaak tot een laag zelfbeeld.  
Zo zijn er ook studenten die door hun leraren worden ge-
kleineerd. 
Ik herinner me een voorval waar mijn leraar mij bont en 
blauw sloeg en ik op mijn stoel moest staan voor de hele 
klas, omdat ik bepaalde woorden niet correct kon uitspre-
ken. Ik was nog maar 7 of 8 jaar oud. Vandaag de dag zou-
den zulke straffen uiteraard niet getolereerd worden! Ik weet 
niet zeker of en in hoeverre dat incident mijn gevoel van ei-
genwaarde beschadigd heeft. Het meest waarschijnlijke is, 
dat het meetelde bij een combinatie van verschillende facto-
ren die hebben bijgedragen aan het lage zelfbeeld dat ik het 
grootste deel van mijn leven heb gehad. Maar nu niet meer, 
God zij dank! Tegenwoordig zie ik mezelf anders: meer zoals 
God mij ziet.
Hoe wij presteren in onze studie, carrière en sport, evenals 
onze familiekring en ons spirituele leven, kan ook invloed 
hebben op ons gevoel van eigenwaarde.
Christenen worden niet gespaard bij de zelfbeeldcrisis. Ter-
wijl we worstelen of falen om bepaalde zeurende zonden te 
overwinnen (verkeerde gedachten, houdingen, handelingen, 
ongeduld, woede, verslaving), vertellen we onszelf stilletjes: 
‘Ik ben niet eens een goed christen’, ‘God houdt niet van 
me’, ‘ik weet niet zeker of ik behouden ben’.
En de lijst gaat maar door. Al deze dingen hebben invloed op 
ons zelfbeeld - hoe we naar onszelf kijken.
De wereld heeft zijn eigen standaard van succes. Men be-
oordeelt mensen op hun macht, rijkdom, status zowel vol-
gens politieke, sociale als religieuze voorkeuren. Als we niet 

aan deze criteria kunnen voldoen, krijgen we het label ‘niet 
succesvol’ opgeplakt en wordt ons het  gevoel gegeven dat 
we niet goed zijn en onacceptabel, zelfs voor God.

Gevolgen van een laag zelfbeeld
Als we niet voorzichtig zijn, kan een laag zelfbeeld ons in ons 
leven tekort doen en ons ellendig en ongelukkig laten voe-
len. Mensen met een laag zelfbeeld hebben de neiging terug 
te deinzen voor het verrichten van productieve activiteiten 
als gevolg van de angst om te falen. Ze kunnen mensen 
mijden, uit angst dat er op hen neergekeken zou kunnen 
worden. Al deze zaken kunnen leiden tot een vicieuze cirkel, 
die het individu steeds verder naar beneden trekken, in de 
overtuiging dat ze hulpeloos, hopeloos en machteloos zijn.

Het bekijken vanuit Gods perspectief
Dus wat is het antwoord? Het tegengif voor een laag zelf-
beeld is naar onszelf kijken, zoals God ons ziet. Dat is de 
sleutel. Niet hoe we onszelf zien en hoe anderen ons zien, 
maar hoe God naar ons kijkt? Hij ziet ons als Zijn eigen ge-
liefde kinderen want we zijn geschapen naar Zijn beeld.1 
God roept ons als Zijn broeders en vrienden, als Zijn konink-
lijk volk en als Zijn kostbare juwelen en kostbaarheden. Dat 
betekent dat Hij ons als zeer kostbaar beschouwd.
Jezus’ boodschap gaat tegen de norm in. Hij zegt: “Zo zul-
len de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten”. Hij 
schijnt de ‘niet succesvolle’ te prefereren boven de 
‘succesvolle’. Hij doet dit alleen omdat de succesvolle zich-
zelf vaak beter acht, dan de niet succesvolle.2 Hij zegt ook: 
“Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zich-
zelf vernedert zal worden verhoogd.” Nederig zijn betekent 
niet zichzelf veroordelen. Het betekent gewoon vertrouwen 
op en afhankelijk zijn van God. God waardeert ons in hoge 
mate.

God aanvaardt ons
God accepteert ons als Zijn eigen geliefde kinderen. Onze 
zonde en ons falen kunnen en zullen Zijn onvoorwaardelijke 
liefde voor ons niet veranderen. Hij heeft al onze mislukkin-
gen geaccepteerd: falen op school en op het werk, gebro-
ken relaties, verslaving aan seks, geld en drugs, schaamte 
en schuld, trots en huichelarij.

God is met jou
Dus wat is het antwoord? Als je lijdt aan een laag zelfbeeld, 
wanhoop dan niet. God is met jou. Zijn naam is Immanuel, 
dat betekent dat God met ons is. Zie jezelf zoals God je 
ziet: als Zijn eigen dierbaar kind, vergeven, verzoend, gerei-
nigd, gezuiverd, begaafd, gezeten aan de rechterhand van 
God en bekrachtigd door de Heilige Geest. Deze manier van 
denken zal jou helpen je ‘ik kan het niet’ houding door een 
‘ik kan het’ houding te vervangen, die jou kan aansporen om 
deel te nemen aan zinvolle en productieve activiteiten. Dan, 
net zoals Paulus, kun je roemen: “Alles kan ik aan, dankzij 
Hem die mij kracht geeft”. 

4 | LifeLine

Je kijkt in de spiegel naar je gezicht en wat je ziet 
bevalt je niet: moedervlekken, pukkeltjes, rimpels, 
wratjes, grijs haar. Dus op naar je schoonheids-
specialiste of je koopt wat make-upsetjes om je 
uiterlijk op te knappen. Maar zelfs dat stelt je 
teleur, omdat je anderen ziet, die er aantrek-
kelijker uitzien. Dus zeg je tegen jezelf : “Ik 
ben niet zo aantrekkelijk als die andere man of 
vrouw”. Wat is je zelfbeeld? Hoe zie jij jezelf?

De wereld heeft zijn eigen standaard van succes. Men beoordeelt 
mensen naar hun macht, rijkdom, status zowel volgens politieke,  

sociale als religieuze voorkeuren. Als we niet aan deze criteria kunnen 
voldoen, krijgen we het label ‘niet succesvol’ opgeplakt en wordt ons het 

gevoel gegeven dat we niet goed zijn en onacceptabel, zelfs voor God.

1 Genesis 1:27 (NBV)  |  2 Markus 10:23-31(NBV)

Door  dr. P. Sellappan
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Pasen
Juist in deze tijd van het jaar

met de komst van een nieuwe lente,
wens ik je al het goede

dat Pasen je kan brengen.

Mag de schoonheid van dit seizoen
je slechts geluk brengen.

Ik hoop dat de vreugde van Pasen
je het hele jaar door zal omringen

WILMA BEEKMAN

Paaslente
En elke dag komt God mij tegen,

ik mag tussen ontluikend leven lopen,
de bloesemknoppen barsten open,
de bomen groenen langs de wegen,

ik adem het vervuld verlangen,
het dartelende vee raast door de weiden,

ik zing met bloemen lentezangen,
‘t geboortelied van nieuwe tijden,

hemelzon verwarmt mijn winterhuid
en laat de warmte in mijn vezels stromen,

drijft mijn lente onweerstaanbaar uit
om tot een rijke bloei te komen,

het kerkhof komt stilaan tot leven,
een Paasgroet als een zichtbaar 

wonderteken,
leven, door Christus ons gegeven,

waar knoppen stralend openbreken.

Jan Mul

God karakteriseert ons niet op basis van 
onze gebreken en onze fouten; Hij ziet 
ons hele wezen: het goede, het slechte 
en het lelijke en Hij houdt ondanks alles 

heel veel van ons. 

Joe Tkach

Ik ben een vergankelijk mens. Bovendien 
beperkt in kennis, wijsheid en kracht. 

Maar dat is de buitenkant. Vergelijk het 
met een voorraadbus. Die hoeft niet mooi 
en kostbaar te zijn. Het gaat tenslotte om 

de inhoud. God heeft door het geloof 
een geweldige schat in mijn hart verbor-
gen: de kracht en de glorie van Christus. 

Deze worden zichtbaar als het deksel 
opengaat om de schat te delen met 

anderen. In mijn zwakheid kan dan de 
kracht van Christus stralen.

In onze samenleving lijkt het belangrijk 
om krachtig te zijn. Het evangelie staat 

hier haaks op. In de navolging van 
Jezus leren we te zeggen: ik ben zwak. 
Als we dat ontdekken, zal God juist in 
onze zwakheid de kracht van Christus 
zichtbaar maken. Wees niet bang om 
zwak te zijn, opdat een heel nieuwe 

kracht in je zal gaan werken.

EO nazorg, Heel je leven

De tijd is te langzaam voor hen 
die wachten, 

te snel voor hen die bang zijn,
te lang voor hen die verdriet hebben,

te kort voor hen die blij zijn,
maar voor hen die liefhebben,

is de tijd de eeuwigheid.

Henry Van Dyke

Pasen
Dank, dat na drie dagen
er slechts windsels lagen

die mijn knieën deden buigen
omdat ze stil getuigen
van de dood als straf

die eerst ook mij nog gold
maar die nu in het graf

ligt, als zweetdoek opgerold.
Dank U voor de Tuinman

die de begraafplaats onderhoudt
die mij, toen ik Hem tegenkwam

bij eigen name riep
omdat Hij uit het dode hout
weer nieuw leven schiep.

G. BAX

Uniek offer
Wat een wonder

als iemand voor zijn vriend
zich in de dood wil geven,
veel groter is het wonder

als iemand voor zijn
grootste vijand sterft
en hem voor eeuwig

voort doet leven.

Jan Mul

Zing met de bloemen in de wind,
adem verrukt het nieuwe leven,
speel als het onbezorgde kind 
dat in het kleine vreugde vindt,

lach, als het goud de morgen tint
en je met God de dag begint,

zing met de bloemen in de wind,
adem verrukt het nieuwe leven,
ons is de eeuwigheid gegeven,
leven dat nooit een einde vindt,
je mag zo blij zijn als een kind, 

zing met de bloemen in de wind.

Jan Mul

Een vriend is een schat.
Een vriend is iemand tot wie 

we ons wenden,
als onze geest een oppepper 

nodig heeft.
Een vriend is iemand die we koesteren,

want onze vriendschap is een geschenk,
Een vriend is iemand die ons leven vult,
met schoonheid, vreugde en genade.

En die de wereld waarin we leven,
een betere en gelukkiger plaats maakt.

We slapen een derde 
van ons leven; 

elke dag oefenen we 
dood en opstanding!

Wilt u ook een abonnement op Lifeline?
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
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Door Redactie Lifeline

Ziek, zwak 
en misselijk?

Als je zwak bent 
valt er een heleboel 
onbelangrijks weg.

Het lijkt soms bijna of we een nieuwe norm hebben ontwik-
keld: je bent sterk en hebt een goed karakter als je zwak-
heden van je lichaam negeert, net doet alsof je constant 
blaakt van energie en alles aankunt. Eigenlijk moet je iets 
zijn wat je niet bent. En er vanuit gaan, dat als je net doet 
alsof je niet ziek bent, je dan ook ineens werkelijk beter 
bent.
Ons lichaam is zo gemaakt dat we tijdelijk ongemak zoals 
ziekte wel even opzij kunnen zetten, bijvoorbeeld bij gevaar. 
We kunnen dan energie vrijmaken om te reageren: te vech-
ten of te vluchten. Als we vrij snel daarna kunnen uitrusten 
en herstellen, is het niet zo erg.
Het wordt natuurlijk anders, als we het normaal gaan vin-
den om onze zwakheden en ziektes te negeren. Uiteindelijk 
kan ons lichaam het dan niet meer aan en stort in.
Toch is dit rare fenomeen iets wat we steeds weer om ons 
heen zien. In tv programma’s waar de deelnemers gepre-
zen worden als ze ver over hun lichamelijke en mentale 
grenzen gaan, maar ook op school of op het werk wordt 
steeds vaker van je verwacht dat ziekte geen beperkende 
rol speelt. Ziek of niet, dezelfde prestaties worden van je 
verwacht, en je moet zelf maar zien hoe je dat voor elkaar 
krijgt. Je kunt je baan verliezen, of blijven zitten, of een bin-
dend negatief studie-advies krijgen, tenzij je zorgt dat je 
aan de norm voldoet die anderen je opleggen. Survival of 
the fittest noemen we dat.

Totaal anders is de manier van leven waar Jezus ons over 
vertelt. “Als jij zelf zwak bent, dan kan mijn kracht zich ten 
volle in jou ontplooien”, zegt Hij (in 1 Korintiërs 12:9). “Daar-
om kan ik zelfs blij zijn over zwakheden…”, zegt één van 
zijn volgelingen (in vers 10).
We zijn in feite kwetsbare mensen. We kunnen sterk en 

energiek zijn, en het gevoel hebben dat we alles aankun-
nen, maar er hoeft niet zo heel veel te gebeuren met ons 
lichaam om te merken dat we niet van ijzer zijn. Bij Jezus 
mag je dat gewoon erkennen. Bij Hem word je er niet op 
afgerekend als je te moe of te ziek bent om te kunnen pres-
teren. Je mag zijn zoals je bent. En als Hij vindt dat er toch 
gewerkt moet worden terwijl je eigenlijk te zwak bent, dan 
belooft Jezus je met Zijn eigen kracht te helpen. Je hoeft 
het dan niet alleen te doen.

Waardevol
Ook ben je niet minder waard of onbelangrijk voor Jezus, 
als je zwak bent. Hij heeft niet meer waardering voor ster-
ke, gezonde mensen die veel voor anderen kunnen doen. 
Hij beoordeelt je niet op basis van je talenten, of het gebrek 
daaraan. Hij kijkt niet hoe hard je kunt werken of hoe lang 
je het vol kunt houden. Samen met jou, helpt Hij je om te 
groeien in wie je bent. Een liefdevol hart, geduld en vriende-
lijkheid, blijdschap onder moeilijke omstandigheden, rustig 
vertrouwen, anderen vergeven; dat soort dingen zijn de be-
langrijke zaken voor Jezus. En daar helpt Hij je bij.

Wie je bent is bij Hem simpelweg onafhankelijk van hoeveel 
talent of gezondheid je bezit. 
Vaak zie je zelfs makkelijker in wat echt belangrijk is op mo-
menten dat je zwak bent, zoals op momenten van ziekte of 
onvermogen. Daarom zie je dat mensen, die bijvoorbeeld 
een diagnose zoals kanker krijgen, vaak andere keuzes 
gaan maken in wat ze met hun leven willen gaan doen. Als 
je zwak bent valt er een heleboel onbelangrijks weg. Voor 
Jezus is dat onbelangrijke altijd al onbelangrijk geweest. 
Voor Hem tel je mee, en ben je nooit afgedankt, hoe ziek, 
zwak of misselijk je ook bent.

PositiefPositief

Op tv zag ik laatst een flink zieke deelnemer aan een talentenshow meedoen. 
Ze had koorts en behoorlijke keelproblemen. De jury applaudisseerde voor 
haar omdat ze toch meedeed, en uitte complimenten als: “Dat is wat we willen 
zien: zo’n doorzetter!”
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Hij raakte onze ziekten aan…

Inzicht

Plastic hand-
schoenen

Het is een prachtige dag als ik de kliniek binnenstap. Eén van 
de laboranten begroet me snel en geeft me een knuffel. 

Door Sue Berger We hebben elkaar de afgelopen jaren leren 
kennen en vinden het fijn over elkaars leven 
te horen tijdens mijn regelmatige bezoekjes. 
We praten en lachen makkelijk tijdens het we-
gen en testen van de vitale functies. Ze no-
teert cijfers op mijn kaart, pakt vervolgens een 
paar latex handschoenen uit een doos aan de 
muur, doet ze aan en geeft een laatste rukje 
aan de uiteinden.
Opeens heb ik het gevoel dat mijn stoel door 
de kamer glijdt naar de tegenoverliggende 
muur. Ik ben onaanraakbaar.
Om de een of andere onzichtbare reden, wor-
den er voorzorgsmaatregelen genomen en 
barrières opgetrokken.
Geen van ons spreekt terwijl ze in mijn vinger 
prikt en de druppel bloed creëert die nodig is 
voor de test. Na een snelle dep met gaas en 
een verbandje dat op de plek geplakt wordt, 
trekt mijn vriendin de handschoenen uit en 
schiet ze als elastiek in de prullenbak. We 
grappen dat ze vaak heeft kunnen oefenen op 
dat schot. We hervatten ons gesprek van voor 
het handschoenincident als ik haar volg naar 
de volgende kamer.
Later word ik nog steeds achtervolgd door dat 
tijdelijke gevoel van vervreemding. De simpele 
handeling van het aantrekken van handschoe-
nen gaf me het gevoel van afwijzing, afstand 
en isolatie. Terwijl ik verstandelijk begreep dat 
de voorzorgsmaatregel nodig was, riep het 
een emotionele reactie op. Een vriendin had 
zichzelf tegen mij beschermd. Ze had preven-
tieve maatregelen getroffen voor ze me aan-
raakte (hoewel ze me in de hal had geknuf-
feld). De gemengde boodschap zorgde ervoor 
dat ik me wantrouwend en achterdochtig 
voelde, emoties die ik moest verdringen door 
mezelf te herinneren aan de professionele pro-
cedures. 
Maar het gevoel was onmiskenbaar en als ik 

erover nadenk, begin ik te denken aan Jezus. 
(OK, je wist dat het ging komen…) Hoe ge-
weldig is het dat Jezus op aarde onder ons 
leefde – geboren als een menselijke baby. Kan 
het nog havelozer of persoonlijker dan dat? Hij 
was een wankele peuter, een ontdekkend kind 
en een slungelige tiener. Alle levensfasen met 
hun aandeel aan builen, blauwe plekken en 
schaafwonden, ongetwijfeld behandeld, ver-
bonden en gekust door zijn moeder. Die ge-
ruststellende zorg en menselijke aanraking zijn 
overduidelijk wanneer Hij Zich uitstrekt om de 
mensen om Zich heen te genezen. Niemand 
was onaanraakbaar. Zelfs de mensen die dat 
om verstandelijke redenen wel zouden moe-
ten zijn. 
Ik pleit niet voor onvoorzichtig contact met be-
smettelijke ziekten, hoewel ik moet toegeven 
dat ik grote bewondering heb voor missiona-
rissen die leven bij populaties in quarantaine. 
Sommigen bezwijken uiteindelijk aan dezelfde 
ziekte. Ik kan geen betere demonstratie van 
liefde bedenken dan bereid zijn te sterven sa-
men met je broeders en zusters. En is dat niet 
precies wat Jezus deed? Immanuel. God met 
ons. Hier op aarde werd Hij vuil met de ge-
wone man, ervoer Hij onze zwakheden, raakte 
Hij onze ziekten aan, mengde zijn bloed, 
zweet en tranen met die van ons. Geen voor-
zorgsmaatregelen. Geen vervreemding. Geen 
handschoenen. Geen wonder dat de mensen 
zich tot Hem aangetrokken voelden. Niets 
stootte Hem af. Niets zorgde ervoor dat Hij 
achteruit deinsde of hen vermeed. In tegen-
deel: Hij werd geraakt door hun pijn en strekte 
zich uit om aan te raken, vast te houden en 
te genezen. Hij belichaamde Gods bereidheid 
om ons in Zijn hart te sluiten ongeacht onze 
menselijke staat. 
De handschoenen zijn nu nog steeds uit. En 
dat is goed nieuws voor jou en mij.

Wat is eenzaamheid
Hoe komt het dat je eenzaam bent en wat kun je eraan doen? 

Relatie

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is het gevoel dat de contacten 
die je hebt - of dat er nu veel of weinig zijn - 
niet voldoen aan je behoefte. Ongeveer één 
op de drie Nederlanders voelt zich wel eens 
eenzaam, waarbij ongeveer 10 procent aan-
geeft zich vaak eenzaam te voelen. Eenzaam-
heid komt voor bij mensen van alle leeftijden, 
zowel mannen als vrouwen. Wel komt uit on-
derzoek naar voren dat mensen tussen de 30 
en 45 zich het meest eenzaam voelen.    
Ingrijpende gebeurtenissen zoals een verhui-
zing, sterfgeval, scheiding of geboorte van 
je kind kunnen gevoelens van eenzaamheid 
geven. Lichamelijke (b.v. beperkte mobiliteit) 
of psychische beperkingen  (b.v. een angst-
stoornis) kunnen ook leiden tot eenzaamheid. 
Naast externe factoren kunnen ook persoon-
lijke factoren een gevoel van eenzaamheid 
geven of dit gevoel versterken. Dit kan op al-
lerlei manieren. Misschien ben je bijvoorbeeld 
iemand die erg verlegen is of heb je moeite 

om anderen te vertrouwen. Ook kan het dat je 
jezelf onaantrekkelijk voelt, (bepaalde) sociale 
vaardigheden mist of last hebt van  gevoelens 
van neerslachtigheid en somberheid. Al deze 
factoren kunnen maken dat je contacten met 
anderen uit de weg gaat, of niet goed vorm 
kunt geven.
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Dit 
hoort bij het leven en is op zich niet zo erg. 
Het wordt een probleem als het blijvend wordt 
en je er zelf niet meer uitkomt. 

Wat kun je doen?
•  Probeer allereerst helder te krijgen waardoor 

of wanneer je je eenzaam voelt. Pas dan 
kan je kijken wat je er aan kunt doen. 

•  Als je sociale contacten mist, kom dan in 
actie om gelegenheden op te zoeken die 
je contacten op kunnen leveren. Dit kan op 
allerlei manieren. Bijvoorbeeld door lid te 
worden van een vereniging of mensen bij je 
thuis uit te nodigen. Ook internet kan een 

middel zijn om in contact te komen met an-
deren. 

•  Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar pro-
beer als je in contact bent met anderen in 
eerste instantie vooral te informeren naar de 
ander. Dat kan lastig zijn, vooral als je ge-
voel anders is en je ook behoefte hebt aan 
gesprek over jezelf. Ervaring leert echter dat 
gesprekken waar je eerst ingaat op anderen 
het meest bijdragen aan een prettig contact.  

•  Soms kan het helpen om je verwachtingen 
bij te stellen. Vraag jezelf af of je bijvoorbeeld 
per sé een partner nodig hebt om gelukkig 
te zijn. Het helpt ook niet om jezelf met an-
deren te vergelijken: iemand lijkt misschien 
wel populair, maar kan in de contacten die 
hij heeft ook diepgang missen, en kan zich 
daardoor net zo goed eenzaam voelen.

•  Weet dat je de pijn van je eenzaamheid ook 
neer kan leggen in gebed. God is een milde 
Trooster.

•  Het kan dat je merkt dat het je toch niet 
goed lukt om de contacten aan te gaan 
waar je behoefte aan hebt, omdat persoon-
lijke factoren je hierin belemmeren.  Bege-
leiding of advies door een hulpverlener kan 
je dan wellicht verder helpen. Kijk hiervoor 
eens op het aanbod online cursussen van 
OptiMent (onderdeel van Eleos)  of meld je 
aan voor individuele gesprekken. 

Mis je contact met mensen om je heen? Misschien heb je wel een 
partner waar je een hechte band mee hebt, maar zou je graag 
(meer) vrienden of vriendinnen hebben. Heb je veel (Facebook) 
vrienden, maar mis je een partner of een fijne emotionele relatie 
met je partner? In alle gevallen kun je je eenzaam voelen.

Door Jacomine Visser,
psycholoog OptiMent, Eleos



LifeLine   |   1312   |   LifeLine

Relatie

Ons hotel was aan de rand van de stad, dus 
reden we met een bus naar een centrale lo-
catie en liepen vandaar naar de verschillende 
bekende plaatsen. Dit vereiste veel wandelen. 
Sommige chaperonnes leken meer uithou-
dingsvermogen te hebben dan de jongeren. 
Op een dag hoorde ik een tiener achter mij 
klagen bij een van de volwassenen. Hij genoot 
van de reis, maar het weer was warm, de da-
gen waren lang, hij was moe en zijn voeten 
deden zeer.

Mevrouw Williams was ten einde raad hoe de 
jongen te helpen. Ten slotte zei ze: “Weet je, 
Marty, ik heb geen idee hoe ik je kan helpen”. 
De scherpzinnige jongeman antwoordde: 
“Ik weet best dat u er kan niets aan kunt doen, 
maar zou u tenminste kunnen luisteren?”
Mevrouw Williams glimlachte en zei: “Ja, Mar-
ty. Ik kan wel luisteren.” Marty grijnsde en gaf 
haar een knuffel.
Jakobus 1:19 vertelt ons dat ieder mens zich 
moet haasten om te luisteren, maar traag zijn 
om te spreken. Oppervlakkig gezien, lijkt het 
dat de wijsheid van deze tekst ons beschermt 
tegen een blunder om jezelf voor schut te 
zetten. Maar als we dieper graven, beseffen 
we dat gewoon je mond houden, nog niet wil 
zeggen dat je luistert. Luisteren vraagt niet al-
leen terughoudendheid in het spreken, maar 
ook actief en mentaal deelnemen aan wat 

iemand vertelt. Luisteren verbindt ons met 
anderen.
Dat er naar ons geluisterd wordt is een aange-
boren behoefte. De Zwitserse psychiater Paul 
Tournier schreef: “Men kan niet genoeg  be-
nadrukken dat er een enorme behoefte is, die 
mensen hebben om echt te worden gehoord, 
om serieus genomen te worden, te worden 
begrepen...”

Ik moet toegeven dat mijn luistervaardigheden 
op zijn best zwak zijn. Te vaak verzandt voor 
mij wat mensen me vertellen in één dreun van 
“bla, bla, bla, bla, bla...”. Ik kijk in hun ogen, 
knik een paar keer meegaand met mijn hoofd 
en fluister “oh ja, ok”,  terwijl ik nadenk over 
wat ik vanavond wil eten. Maar dat is niet ècht 
luisteren, wel? Er is een verschil in het zoge-
naamd geïnteresseerd zijn en èchte interesse.
Luisteren is een bewuste keuze. In zijn zuiver-
ste vorm, is luisteren een geestelijke dienst-
verlening, waarin je mensen tijd en aandacht 
geeft. We hoeven geen oplossingen aan te 
bieden. We hoeven mensen niet te genezen 
of hun frustraties op te lossen. In feite zullen 
mensen heel vaak op eigen houtje tot con-
clusies komen over hun problemen, door er 
gewoon over te praten.

Luisteren is een manier om te zeggen, “Jij 
bent belangrijk voor mij. Ik hecht waarde aan 
jouw mening. Ik leef me in, in wat jij door-
maakt”. 
Of eenvoudiger gezegd: luisteren naar ande-
ren betekent: “Ik geef om je!” 

Jaren geleden heb ik geholpen een groep tieners te begeleiden 
op een educatieve tour door Washington, D.C.

Levend 
water 

het antwoord op leegte

Dat er naar 
ons geluisterd 
wordt is een 
aangeboren 
behoefte.

Relatie

Luisteren
Door Barbra Dahlgren

Rita, een alleenstaande vrouw van middelbare leeftijd, kwam thuis na een stressvolle dag op het 
werk. Ze woonde alleen in haar kleine, bescheiden appartement. Ze ging op de versleten bank zit-
ten. Elke dag was hetzelfde. “Het leven is zo leeg,” dacht ze moedeloos. “Ik ben helemaal alleen.”
In een dure buitenwijk zat Gary, een succesvolle zakenman, op zijn terras. Aan de buitenkant leek 
alles in orde. Maar toch miste er iets, er was een leegte in zijn leven.

1)  Johannes 4:7–10

Verschillende mensen. Verschillende omstandigheden. Het-
zelfde probleem. Geen ware voldoening kunnen vinden bij 
mensen, bezit, tijdverdrijf of plezier. Voor hen is het leven als 
het midden van een donut – leeg.

Luister eens naar dit verhaal over leegte, dat Jezus tegen-
kwam: Hij had dorst gekregen door de middaghitte en 
kwam bij een bron buiten de stad, waar het water niet van-
zelf naar boven borrelde. Het water moest naar boven ge-
trokken worden. Jezus ontmoette daar een vrouw en vroeg 
haar om hem wat water te drinken te geven. Hij begon een 
gesprek met haar. Dit was een taboe ¹ omdat:
•  ze een verachte Samaritaanse was, van een gemengd 

ras,
•  ze een vrouw was,
• ze gemeden werd omdat ze een slechte reputatie had,
•  ze vijf mannen had gehad en met een man samenwoon-

de,
•  ze alleen was op een openbare plek, en
•  omdat mannen en vrouwen die geen familie van elkaar 

waren op openbare plaatsen niet met elkaar spraken.

Jezus negeerde deze culturele beperkingen. Hij voelde dat 
ze niet compleet was. Ze had naar zekerheid gezocht in 
menselijke relaties, maar ze kon het niet vinden. Er miste 
iets, maar ze wist niet wat het was. Ze was niet gevuld 
in de armen van zes verschillende mannen en was waar-
schijnlijk door sommigen van hen misbruikt en vernederd. 
Echtscheidingswetten stonden een man in die tijd toe een 
vrouw om onbeduidende redenen aan de kant te zetten. 

Ze was afgewezen, maar Jezus beloofde haar geestelijke 
dorst te lessen.

Drinken uit de bron van de wereld kon de leegte in de le-
vens van Rita of Gary evenmin vullen als dat van de Sa-
maritaanse vrouw. Ook gelovigen kunnen die leegte soms 
ervaren.

•  Voel jij je leeg en eenzaam?
•  Probeer jij je leegte te vullen met iets of iemand in je leven?
•  Ontbreken vreugde en vrede in je leven?

Gods antwoord op deze gevoelens van leegte is de leegte 
in onze levens te vullen met Zijn aanwezigheid. We zijn ge-
schapen voor een relatie met God. Om te genieten van het 
gevoel bij Hem te horen, geaccepteerd en gewaardeerd te 
worden door Hem. We zullen ons incompleet blijven voelen 
als we de leegte proberen te vullen met alles behalve Zijn 
aanwezigheid. Door een goede, hechte relatie met Jezus, 
kun je het antwoord vinden op elke uitdaging in het leven. 
Hij zal je niet teleurstellen. Je naam staat op elk van zijn vele 
beloften.
Jezus is een persoon en zoals elke vriendschap die we met 
anderen hebben, kost het tijd om een relatie te ontwikkelen. 
Dit betekent samen tijd doorbrengen, en delen, luisteren en 
praten over alles wat er in je omgaat. Het betekent eerlijk 
zijn tegen Hem over je worstelingen en zorgen.
Drink van het Levende Water en je zult een nieuw perspec-
tief krijgen. Je zult nooit alleen zijn. Je zult nooit meer die 
geestelijke dorst ervaren. 

Door Rowen Visagie
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Ik sta 
nog 
steeds 
overeind

Door Catherina Prunty Nemen we de tijd om onze levens te evalueren? Waar we 
heen gaan, waarom we de dingen doen zoals we ze doen? 
Wat zijn onze prioriteiten uiteindelijk?

Op 25 juni 2009 werd er een groot stopteken als een bom 
voor mijn voeten gegooid toen ik de diagnose borstkanker 
kreeg. Het was een beetje onwerkelijk omdat mijn dokter 
mij in een kamer in het ziekenhuis rustig en kalm de resulta-
ten van de mammogram en biopsies die ik een paar weken 
eerder had, uitlegde.
Ik zou mijn rechterborst verliezen en omdat de kanker ook 
gevonden was in de lymfeklieren, was er een mogelijkheid 
dat het verder uitgezaaid was. In die enkele minuten, zit-
tend in de kamer van de dokter, werd mijn leven onderste-
boven gekeerd – voor altijd veranderd!
Er werden gelijk meer tests gedaan en na tien lange, kwel-
lende dagen, bleek dat de kanker alleen in de rechterborst 
zat. In juli 2009 onderging ik een grote operatie, later ge-
volgd door zes maanden chemotherapie, gevolgd door zes 
weken bestralingen, die in de derde week gestopt moes-
ten worden vanwege ernstige brandwonden op mijn huid. 
Tijdens de bestralingen bleef ik in het ziekenhuis. Ik stond 

versteld van sommige vrouwen die ik daar ontmoette, die 
me inspireerden met hun veerkracht, vastberadenheid, 
moed en positieve houding. De kracht van de menselijke 
geest in tegenspoed is echt geweldig!
Ik heb vervolgbehandelingen gehad en gebruik nu medi-
cijnen en het goede nieuws is dat ik op dit moment kan-
kervrij ben. Wat kan ik nog meer zeggen dan de woorden 
van Elton John: ‘I’m still standing’ (Ik sta nog steeds over-
eind)! Deze laatste jaren waren een harde en pijnlijke weg, 
een volledig nieuwe ervaring voor me, omdat ik nooit ge-
zondheidsproblemen heb gehad of in het ziekenhuis heb 
gelegen, met uitzondering van de geboorte van onze vier 
kinderen.
Er waren erg sombere, donkere dagen, waarin ik zocht 
naar licht aan het einde van de tunnel, maar zelfs geen 
sprankje kon zien. Er waren tijden dat ik alleen maar wilde 
slapen en niet meer wakker wilde worden. Dus wat is mijn 
ervaring sinds juni 2009 en wat kan ik aan anderen door-
geven dat hopelijk behulpzaam, opbouwend en bemoedi-
gend is?

Hier een paar van mijn gedachten:

We leven in stressvolle tijden met problemen en moeilijk-
heden. Het leven kan zwaar zijn. We rennen rond, werken 
om onze rekeningen te kunnen betalen en om onze 
gezinnen, vooral onze kinderen, gelukkig te laten zijn. 
Ik vraag me af – houden we hier ooit mee op? 

Als onafhankelijk persoon, denk ik graag dat ik wel om kan gaan 
met de problemen in het leven, of dat ik in ieder geval een aandeel 
heb in de uitkomst. Kort na de diagnose besefte ik dat de controle 

over mijn leven uit mijn handen genomen was…

rijke les die ik in de afgelopen jaren geleerd heb is om nooit 
te vertrouwen op onze eigen kracht. We weten dit allemaal, 
maar vergeten zo makkelijk wie de leiding heeft. Gaan 
soms zo op in deze materialistische wereld en bouwen van 
tijd tot tijd op onze eigen kracht, bewust of onbewust. Ik in 
ieder geval wel. Als onafhankelijk persoon, denk ik graag 
dat ik wel om kan gaan met de problemen in het leven, of 
dat ik in ieder geval een aandeel heb in de uitkomst. Kort 
na de diagnose besefte ik dat de controle over mijn leven 
uit mijn handen genomen was en stevig gelegd was in de 
handen van de doctoren, chirurgen, oncologen en het be-
stralingsteam in het ziekenhuis, voor zo lang als het duurde 
en ik kon hier niets aan veranderen. De zogenaamde on-
afhankelijke ik kwam met een klap met beide benen op de 
grond. De waarheid is dat uiteindelijk onze grote God de 
enige is op wie we echt kunnen vertrouwen!

* Ik heb geleerd niet alles meer als vanzelfsprekend aan 
te nemen. Omdat ik zoveel jaar gezegend was met een 
goede gezondheid, gaf ik God niet altijd de lof en dank 
hiervoor omdat er altijd wel een ander probleem of beproe-
ving was. 1 Petrus 1:24 zegt: “Alle vlees is als gras en al 
zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort 
en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der 
eeuwigheid.”
Leef met de dag en probeer de kwaliteit van je leven met 
God aan het roer te verbeteren – één dag tegelijk. Niemand 
van ons weet wat morgen zal brengen.
De laatste jaren waren een echte persoonlijke, emotionele, 
fysieke, geestelijke, mentale, financiële en psychologische 
reis voor me, gevuld met moeilijke, pijnlijke zelfbezinning. 
Op een vreemde manier heel uniek, maar onze grote God 
heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds sta en in staat ben 
weer een dag te bevechten. 

Tips voor ziekenbezoek
•  Probeer te bedenken wat jij graag zou willen horen als je 

ziek was.
•  Een zieke houdt zich soms flink omdat hij denkt dat je zijn 

ziekte misschien niet aankan.
•  Ga er rustig bij zitten, zodat de zieke je makkelijk kan zien.
•  Praat niet te hard en te druk, maar ook niet te zacht; het 

is ook inspannend als de zieke moeite moet doen om je 
te verstaan.

•  Betrek de zieke in het gesprek als je met meerdere men-
sen op bezoek bent.

•  Probeer de zieke niet te overheersen met je mening over 
de ziekte of de behandeling.

•  Kijk of je iets praktisch kunt doen; ligt de zieke thuis, dan 
kun je misschien helpen in huis. 

•  Ligt hij in het ziekenhuis, dan kun je misschien bloemen 
verzorgen, of kijken of hij zich verveelt en iets te doen 
regelen. 

Bron: Pastorale cursus Aad van den Sande

* Ik heb Gods hand aan het werk gezien in mijn leven, zelfs 
in de donkere dagen dat ik de hele wereld buiten wilde slui-
ten. Hij gaf me de kracht tijdens de operatie en het haar-
verlies, de misselijkheid, het gewichtsverlies, de wekelijkse 
ziekenhuisbezoeken, injecties, bloedtesten en vele andere 
testen. Hij was er de hele tijd. Ik zag dat niet altijd omdat 
ik in het donker zat. Het is zo makkelijk om de focus te 
verliezen als je door een moeilijke of ernstige beproeving 
gaat en ik wankelde soms en had twijfels, werd moe en 
raakte de weg kwijt. Maar onze God is altijd aanwezig en 
zorgt voor ons; Hij wacht tot wij naar Hem komen om Zijn 
hulp en leiding te vragen en om ons die innerlijke sterkte 
en vrede te geven. Dat wat er ook gebeurt in dit menselijke 
bestaan van ons, het uiteindelijk ten beste uit zal werken. 
Filippenzen 4:6 “Wees over niets bezorgd, maar vraag God 
wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” Deze 
woorden zijn makkelijk te lezen, maar soms zo lastig om te 
bedenken als we ons op een duistere plek bevinden.

* Toen ik de diagnose kreeg, werd ik geraakt door de liefde, 
zorg, steun en bemoediging die ik van veel mensen kreeg. 
De kaarten, de sms’jes en bloemen hielpen allemaal echt 
om me op de been te houden, mijn angsten te verjagen en 
vertrouwen te hebben. Een paar van de mooiste kaarten 
met hele lieve berichten erop geschreven, kwamen grap-
pig genoeg van mensen van wie ik niet eens verwachtte 
een kaart te krijgen. Wat ik hiermee wil zeggen – ik denk 
dat de meesten van ons de kracht van een bemoedigende 
brief, kaart, sms, telefoontje of bezoekje onderschatten. 
Uiteindelijk hebben we het allemaal nodig dat we ons ge-
liefd, gewild en gewaardeerd voelen en dat onze aanwe-
zigheid in deze wereld ertoe doet. We zijn menselijk. Een 
bemoedigend briefje of kaart van een ander, zelfs als je die 
persoon niet goed kent, kan iemand uit de put trekken in 
pijnlijke tijden. Grote kansen om anderen te helpen komen 
niet vaak voor, maar kleine mogelijkheden komen elke dag 
op ons pad! Ik geloof ook dat we ons niet zouden moeten 
beperken tot diegenen die we kennen die door ernstige 
moeilijkheden gaan. We zouden altijd op de uitkijk van God 
moeten staan, om mensen te bemoedigen die problemen 
of teleurstellingen hebben die voor ons onbelangrijk lijken, 
maar voor hen heel groot zijn. 

Gebed is wonderbaarlijk. Dus als iemand die je kent door 
moeilijke tijden gaat, vertel dan dat je voor ze bidt en blijf 
ze van tijd tot tijd geruststellen dat je gebeden voor hen 
voortdurend naar onze hemelse Vader opstijgen. Het is be-
langrijk en het is zo troostvol voor de ontvanger. Weten dat 
je niet alleen bent en dat mensen echt om je geven kan 
wonderen doen voor je gemoedsgesteldheid, lichaam en 
geest en kan het genezingsproces bevorderen.

* Er is een bumpersticker waar op staat: ‘Ik dacht altijd dat 
ik greep had op het leven, totdat hij weg viel.’ Een belang-
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Vrucht 
dragen

Wat mij het meest fascineert als ik naar mijn 
wijnstok kijk, is het feit dat de druiventros-
sen niet een heel eind van de wijnstok af in 
de wind hangen te zwaaien, maar dichtbij en 
strak tegen de belangrijkste stam zitten. Dat 
komt omdat de takken erg kort en sterk zijn. 
Als je erover nadenkt, is dat de veiligste plaats 
voor de trossen!

Jezus vertelt ook een verhaal over wijnran-
ken. Nadat hij net klaar was met het laatste 
avondmaal met zijn leerlingen, stonden zij op 
het punt om naar de tuin van Gethsemane te 
lopen. Daar zou Judas Jezus verraden. 
Op dat moment vergeleek Jezus zichzelf met 
een wijnstok. God, zijn Vader, is de wijngaar-
denier en iedereen die hem volgt is als een 
wijnrank. Wat een mooie, intieme, liefdevolle 
en productieve relatie. Hij zegt: “Blijf in mij, 
dan blijf ik in jullie”. Jezus stuurt ons weg van 
activiteit, want ‘blijven’ betekent ‘verblijven, 
wonen, thuis zijn bij’.

Daar waar de tak aan de hoofdtak van de 
wijnstok vastzit, “gebeurt” het verblijven. Dat 

is de plaats waar het sap, die alle voedings-
stoffen bevat die de wijnstok uit de vrucht-
bare bodem naar boven haalt, doorgeeft aan 
de tak. Waar het leven van de wijnstok, het 
leven van de tak wordt. Dit bruisende leven 
van de wijnstok is essentieel voor het dragen 
van overvloedige vruchten. Deze verbinding 
is absoluut noodzakelijk en zal bepalen hoe 
vruchtbaar wij zijn. Want, legt Jezus uit: “Een 
rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 
zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie 
geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.” 
En: “Zonder mij kun je niets doen.”

Onze nauwe band met Jezus zorgt ervoor dat 
we vrucht dragen en die vrucht is waar de Va-
der, (de Wijngaardenier) op wacht. Vruchten 
hebben tijd nodig om te groeien en te rijpen 
en dat vraagt ons om geduld en doorzet-
tingsvermogen in onze verbondenheid met 
Jezus. We blijven geestelijk voedsel uit Jezus 
ontvangen, waardoor de kracht die door Hem 
stroomt, óók door ons heen kan stromen en 
we zo veel vrucht kunnen dragen. En deze 
vruchtbaarheid verheerlijkt de Vader!

Door Cliff Neill

Heb je ooit een wijnstok wel eens goed bekeken? 
Heb je van dichtbij naar de takken en de druiven gekeken die 
daar groeiden? 

Wijnranken dragen vrucht 
als ze aan de stam vast blijven zitten…

Inzicht

Bemoediging
Als ‘t voelt of God je loslaat,

als Hij lijkt zoekgeraakt.
Je in bedroefde uren

niet meer wordt aangeraakt
door woorden van vertroosting,

door licht en tederheid,
richt dan je blik eens verder

en voel hoe Hij jou leidt
door ‘t spreken van geliefden,
door ‘t zingen van een kind.

Want juist als God ver weg lijkt
wordt jij het meest bemind!

Jolanda Vlastuin-van Deelen

Gods troost bij 
verdriet
Na het overlijden van mijn echtge-
noot, toen de begrafenis voorbij was 
en mijn familie was vertrokken, toen 
alle drukte van de eerste weken voor-
bij was en ik alleen in huis was, nam 
op een ochtend het verlies mij in zijn 
greep en ik was ten einde raad. Je-
zus zegt dat Hij me nooit zal verge-
ten of verlaten, maar ik dacht dat Hij 
niet van plan was om op mijn deur te 
kloppen en me te helpen, hoe graag 
ik dat ook zou willen. 

In plaats daarvan, rond het middag-
uur, was het een leverancier die aan-
klopte en terwijl hij zijn best deed mij 
niet te strak aan te kijken, overhan-
digde hij mij een kartonnen doos met 
een groot boeket bloemen, zonder 
kaartje van de afzender. Even later 
ging de telefoon: “Ik heb al de hele 
ochtend een dringend gevoel jou te 
moeten bellen en die gedachte wilde 
maar niet overgaan” zei de beller.

Hilary Buck

Als bidden soms niet lukt,
zal God dit best begrijpen.
Je soms geen woorden vindt,
maar toch Zijn hand wil grijpen. 
Hij kent en Hij doorgrondt
en weet wat je wilt zeggen. 
Nog voor dat uit je mond,
je het voor Hem neer wilt leggen.
God weet hoe soms ons hart,
geen woorden weet te vinden.
Hoe tranen vaak ons oog,
ons uitzicht doen verblinden.
Om zorgen, moeite, pijn,
om leed, haast niet te dragen.
Ons hart vervuld doet zijn,
en antwoord zoekt op vragen.
Bidden is soms een lied,
met woorden die ons dragen.
Waarin je ’t antwoord ziet,
hoe God ons steeds wil schragen.
Dat biedt vaak zekerheid
en houvast in die tijden.
Wanneer wij ’t even kwijt,
zijn in een tijd van lijden.
Ook als je soms niet bidt,
omdat de woorden stokken.
Weet God wat in ons zit,
wat raken deed en schokken.
Want woordeloos verstaat,
Hij ook wanneer wij zwijgen.
Hij weet waar ’t ons om gaat
en zal Zijn oor steeds neigen.
Want door de stilte heen, 
waarin wij soms vervallen.
Herkent Hij als geen één,
wat woorden kan versmallen.
Tot soms een diepe zucht,
die Hem genoeg zal zeggen.
Wanneer ons ’t woord ontvlucht,
wat ’t hart Hem voor wil leggen.
Justus A van Tricht
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Door Redactie Lifeline

Gered door 
zwakte!

Reddingsverhalen, heerlijk om te lezen zijn ze. Die jongen 
van zestien die een peuter uit de sloot heeft gered. Een 
oudere vrouw die een tasjesdief verjaagt, of de man die 
bij een ongeluk op tijd het slachtoffer uit de auto weet te 
krijgen. Het geeft zo’n goed gevoel dat er mensen zijn 
die moeite willen doen om anderen te redden!

In de verhalen van zojuist is er lichamelijke kracht en 
moed nodig, snel inzicht in wat er gedaan moet worden, 
en directe actie. Toch mist er iets in, wat wel heel essen-
tieel is voor Jezus om mensen te kunnen redden: en dat 
is zwak worden.
Om ons te kunnen redden, is Jezus één van ons gewor-
den; een foetus, baby, kleuter, een jongere, een volwas-
sen man. Kwetsbaar en afhankelijk. Zelfs als volwassen 
man was hij nog steeds veel kleiner en zwakker dan in 
zijn glorie als Persoon van de Drie-enige God, zoals hij in 
alle eeuwigheid had geleefd.

Hij liet zich zonder enige vorm van tegenstand gevangen 
nemen en martelen, waardoor hij zo zwak werd, dat hij 
instortte onder het gewicht van het dragen van het kruis 
op weg naar Golgotha. En daar stierf hij, aan dat kruis.

Er is een leven-brengende kracht in zwak worden ter 
wille van anderen. Soms laten mensen daar ook iets van 
zien. Bijvoorbeeld als ze langdurig een zieke verzorgen, 
en daar zelf lichamelijk door achteruit gaan. Of als ze hun 
welvarende leven hier achterlaten om ergens op deze 
aarde voor armen te gaan zorgen. Er zijn talloze voor-
beelden van mensen die bereid zijn tot offers om anderen 
te helpen.
Maar hoe zit het dan als je zwak bent zonder dat je dui-
delijk een verband ziet met hoe dat anderen helpt? Zoals 
bij ziekte, eenzaamheid of allerlei moeite? Het lijkt dan zo 
zinloos allemaal.
Toch is de belofte van God, dat zelfs in die situaties, als 
wij het niet kunnen zien, er zoiets moois als een redding 
uit je zwakte voort kan komen. Soms mogen we dat 
langzamerhand gaan zien, soms zien we het nog niet. 
In alle gevallen is Gods belofte er, dat Hij juist door onze 
zwaktes mensen om ons heen iets bijzonders kan geven.

We zullen niet voor altijd zwak blijven. Jezus stond na 
drie dagen op uit de dood. Hij is nu levend, krachtig en 
sterk! Dat ligt ook voor ons in het verschiet. Op een dag 
zullen we terugkijken op onze zwakheden en zien hoe we 
betrokken zijn geweest bij fantastische reddingsverhalen. 
Dan zullen we weten, hoe ook onze zwaktes hebben mo-
gen bijdragen aan de redding van andere mensen.

In 
zwakheid 

sterk
Door Lamberta Danenberg

Voor ons was dat geen vraag. Hij betekende 
heel veel voor ons. Zijn eerlijkheid over zijn pijn 
en lijden, zijn zwakheid was ontroerend. Maar 
wat vooral indruk maakte was de dankbaar-
heid die hij uitte. Dankbaar voor het leven zelf, 
dankbaar voor zijn broer en zijn vrienden in 
de kerk. Dankbaarheid voor alle zorgverleners 
en medici. 
Elke zondag wilde hij in de dienst zijn. Onze 
vriend wilde samen met de anderen zijn Ver-
losser aanbidden. Hij hield van de mensen, en 
hij hield van Jezus. Zijn kracht in deze moeilij-
ke periode haalde hij uit zijn geloof. Als hij naar 
voren ging in de gemeente om te bidden bad 
hij niet voor zichzelf, maar altijd voor anderen. 
De vervolgde christen, die niet vrij was in het 
geloof, die zieke mevrouw, de jonge student 
op zoek naar een kamer. 
Samen spraken we veel met elkaar. Onze 
vriend bleef lachen en ik zal zijn droge humor 
missen. We hebben in het laatste jaar van zijn 

leven meer gelachen dan gehuild. Ondanks 
dat zijn ziekte hem steeds zwakker maakte. 
Zijn geloof en vertrouwen groeiden. “Nee, 
dokter u hoeft geen miljoenen uit te geven 
om mij in leven te houden als het zover is. Er 
wacht mij een plekje boven.” Een uitspraak 
die mij diep trof, maar ook troost gaf. Zoals 
de arts zei:” Een mens wordt geboren met de 
zekerheid om te sterven.”  Voor onze vriend 
was er nog een andere zekerheid. Hij zag uit 
naar de opstanding in Christus. Dat maakte 
hem een bijzondere man. Hij leefde vanuit 
die zekerheid. Dat dit leven slechts een kort 
moment is, dat de dood overwonnen is op 
Golgotha. Voor hem was sterven een gewin, 
omdat hij het zwakke lichaam mocht afleggen 
om naar zijn Verlosser te gaan. In zijn zwak-
heid was zijn geloof zijn sterkte. Bedankt mijn 
lieve vriend, voor mij was het een gewin je te 
hebben mogen kennen.
Tot weerziens mijn broeder.

Onze vriend had een ongeneeslijke ziekte. Hij had veel zorg 
nodig. Als je zo erg ziek bent dan vraag je jezelf af: 
“Wat kan ik betekenen voor een ander?”. 

Er is een leven-brengende kracht in 
zwak worden ter wille van anderen.

Terwijl zijn 
lichaam 
zwakker 
werd, 
groeide 
zijn geloof.
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Is Jezus echt 
opgestaan 
uit de dood?

•  De discipelen van Jezus riskeerden herhaaldelijk hun 
leven door te prediken over Jezus. Mensen zetten hun 
leven niet op het spel voor dingen die ze niet geloven. 
Niemand van hen heeft ooit zijn verhaal veranderd onder 
de pijniging van de vervolging.

•  Zou het mogelijk zijn, dat Jezus niet werkelijk is dood 
gegaan? Zouden de Romeinse soldaten een kruisiging 
hebben verprutst en een lichaam van het kruis hebben 
gehaald zonder in de gaten te hebben dat de persoon 
nog in leven was? Zou deze zwaar gewonde dan in staat 
zijn om bij te komen, zich uit zijn grafwindsels te bevrij-
den, zijn eigen grafsteen weg te rollen en zijn discipelen 
te overtuigen dat Hij blaakte van gezondheid? En dan, na 
40 dagen, zou Hij van de aardbodem verdwenen zijn? 
Nee, dit grenst aan het absurde.

•  Zouden de leerlingen de opstanding hebben verzonnen? 
Hebben ze het lichaam gestolen, het ergens verstopt, 
het verhaal van een bewaker bedacht en vervolgens de 
opstanding met overtuiging verkondigd? Dat slaat ook 
nergens op. Deze vissers verzonnen niet de grootste 
leugen uit de geschiedenis, die inging tegen alle feiten 
van leven en dood zoals zij die kenden. Dwars tegen elke 
religieuze overtuiging uit die tijd, ingaand tegen Joodse 
en Romeinse autoriteiten, hun leven riskerend om het 
verhaal te vertellen dat ze hadden verzonnen, zonder dat 
één van hen ooit de samenzwering zou hebben verraden.     

•  Naast dit alles, kunnen we ook opmerken dat het lege 
graf indirect bewijs is. Als het graf niet leeg was, konden 
de Joodse leiders de hele discussie stoppen door het 
lichaam te voorschijn te halen. Maar volgens de verhalen 
van het Evangelie, overtuigde het lege graf toch niet alle 
discipelen. Pas toen Jezus werkelijk verschenen was, en 
op basis van Zijn verschijnen, predikten zij de opstan-
ding. Als ze de moeite hadden genomen om het lichaam 

te stelen, zouden ze zeker het lege graf hebben gebruikt 
als onderdeel van hun bewijs. Het feit dat ze dat niet de-
den, vertelt ons dat zij volgens hen veel beter bewijs had-
den: ooggetuigen van een levende Jezus.

•  Een ander indirect bewijs voor de echtheid van hun ge-
loof, kunnen we opmaken uit de vermelding van de evan-
geliën dat vrouwen de eerste ooggetuigen van het lege 
graf en de verrezen Christus waren. Het getuigenis van 
vrouwen werd in hun cultuur namelijk niet geaccepteerd, 
dus het had weinig zin dit als argument te gebruiken in 
een leugen. Het feit dat het toch vermeld wordt, geeft aan 
dat het de waarheid was.

•  Hadden de discipelen hallucinaties over een verrezen 
Jezus? Dit zou betekenen dat meer dan 500 mensen 
dezelfde hallucinatie hadden, verscheidene keren, tegen 
hun verwachtingen en tegen hun religieuze overtuigingen 
in. Deze hallucinatie at en dronk, sprak en hield dan op-
eens op na 40 dagen? Dat is niet de manier waarop hal-
lucinaties werken.

•  Was het idee van de opstanding gewoon een religieuze 
allegorie (soms beschreven als een “mythe”; religieuze 
ideeën uitgedrukt in allegorische verhalen), en heeft het 
christendom een grote fout heeft gemaakt door het al-
lemaal letterlijk te nemen de afgelopen bijna 2000 jaar? 
Er zijn een aantal problemen met dit idee. Ten eerste zijn 
de evangeliën niet in een mythologische stijl geschreven. 
Bovendien is het duidelijk dat de opstanding werd opge-
vat op een letterlijke manier, zelfs in de eerste eeuw, toen 
ooggetuigen van Jezus nog leefden om het verhaal ofwel 
te ondersteunen of te weerleggen. Er was geen tijd om 
legendes te ontwikkelen. De Bijbelse schrijvers vertellen 
ons: Dit is wat ik zag. Dit is wat het betekende. Ze pre-
senteerden wat ze zagen.

Ervaring Ervaring

De meeste geschiedkundigen zijn het erover eens dat de eerste discipelen ge-

loofden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Maar is het echt gebeurd? We 

bekijken hier een paar argumenten:

20 | LifeLine
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Door Hilary Jacobs

Zie het 
van de 
zonnige kant

in de wedstrijd, de bus zou missen of geen hoge cijfers 
zou halen bij het examen, sloeg hij met zijn vuist op tafel 
en zei, “Stop met deze sombere kijk op dingen. Wordt niet 
zoals je oma!”
Ik heb deze oma nooit echt gekend, dus ik had geen idee 
wat hij bedoelde. Schijnbaar wilde hij gewoon dat ik geluk-
kig en positief was en “meer vertrouwen in mezelf” zou 
hebben, zoals hij vaak zei.
Ik heb die “dat kan ik” mentaliteit nooit ontwikkeld en heb 
nooit “geloof in mezelf” gekregen. Er waren altijd die niet 
benoemde angsten dat ik mijn tekst zou vergeten, de ver-
keerde dingen zou zeggen, de verkeerde afslag zou ne-
men of door een haai aangevallen zou worden als ik ging 
zwemmen. Ik praatte er gewoon niet over – vooral niet met 
mijn vader.

Veranderde kijk
Maar toen gebeurde er iets dat mijn kijk op dingen volledig 
veranderde.
Christen worden was een veelvoudige bonuservaring voor 
mij. Ik besefte niet alleen dat ik een Redder had in Jezus 
Christus, maar het werd ook duidelijk dat er een oorzaak 
was voor alle ellende en het lijden in de wereld. Jezus zou 
naar de aarde terugkeren, Zijn Koninkrijk oprichten en de 
oorzaak van alle zonde en lijden verwijderen. Een gewel-
dige nieuwe wereld was onderweg en ik zou daar bij zijn! 
Dat is pas optimisme!
Maar het leven gaat door en de problemen ook. Ik besefte 
dat de echte hoop voor christenen niet ligt in deze wereld. 
Het werd duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog niet “de 
oorlog die een einde maakte aan alle oorlogen” was. De 
aardbevingen, economische ellende, tsunami’s, hongers-
noden en opstanden die vandaag de voorpagina halen 
zullen morgen niet voorbij zijn. De subtiele vijand, die eer-
der mensen overtuigde om hun relatie met hun Schepper 
te verbreken, zal zijn gestoorde greep niet verslappen tot 
God ingrijpt (Openbaring 20:2-3).

Dus waarom hebben wij mensen deze wonderbaarlijke 
hoop? De onderzoeker kwam per ongeluk het aangeboren 
optimisme in de hersenen tegen. Complexe testen op het 
geheugensysteem lieten zien dat we details van gebeurte-
nissen in het verleden vergeten, maar dat we in staat zijn 
om gebeurtenissen in de toekomst met groot optimisme 
voor te stellen. De vrijwilligers in een ander onderzoek 
meldden dat hun beelden van gewenste gebeurtenissen 
rijker en levendiger waren dan die van ongewenste. Deze 
test liet verhoogde activiteit zien in twee belangrijke delen 
van de hersenen die het middelpunt zijn van het verwerken 
en moduleren van emotie en motivatie. Hoe optimistischer 
iemand was, hoe hoger de activiteit in deze gebieden.
En aan de andere kant lieten deze twee gebieden in de 
hersenen abnormale activiteit zien bij depressieve mensen. 
De onderzoeker zegt dat mensen met een lichte depres-

sie relatief correct zijn in het voorspellen van toekomstige 
gebeurtenissen. Zij zien de wereld zoals die is.
Als deze belangrijke delen van de hersenen niet zouden 
werken zoals ze dat nu doen, zouden mensen chronisch 
depressief zijn en misschien nooit vooruit komen, iets uit-
vinden of van het leven kunnen genieten. De daaruit voort-
vloeiende wanhoop zou dingen zoals zorg om de opwar-
ming van de aarde, proberen gezond te leven en zelfs het 
krijgen van kinderen belemmeren. Daarom ontwierp God 
deze eigenschappen in de menselijke denkprocessen. Het 
was Zijn bedoeling dat mensen zouden leven, niet dat we 
zouden sterven voor we geboren werden.

Hoop voor onze toekomst
De Bijbel staat vol beloften van een grote toekomstige 
hoop voor de hele mensheid. Jeremia – die soms een 
onheilsprofeet wordt genoemd vanwege al zijn vreselijke 
waarschuwingen - zei tegen Israël, “Ja, er is hoop voor uw 
toekomst, luidt het woord des HEREN, de kinderen zullen 
naar hun gebied terugkeren.” (Jeremia 31:17).
Jezus zei dat Hij alle mensen tot zich zou trekken na zijn 
opstanding (Johannes 12:32). De laatste hoofdstukken 
van het boek Openbaring geven een helder beeld van een 
schitterende toekomst voor de mensheid.
Maar ik moet toegeven; ik voel me nog steeds niet optimis-
tisch over deze huidige wereld. Vijanden rukken aan alle 
kanten op en het is pijnlijk om te genieten van een maaltijd 
terwijl je weet dat er ergens anders ter wereld mensen om-
komen van de honger.
Ik ga graag naar ons plaatselijke strand om te kijken naar 
de golven die op de rotsen slaan. Hoe groter en krachtiger 
ze zijn, hoe spectaculairder en leuker. Maar dan herinner ik 
me dat een enorm grote golf een hele Japanse stad ver-
zwolg. Iedere keer dat ik in mijn auto stap, ben ik me ervan 
bewust dat er ongelukken kunnen gebeuren. Gelukkig is 
mijn kans om opgegeten te worden door een haai nu bijna 
nihil, omdat ik niet meer in de zee zwem.
Maar zelfs midden in deze deprimerende wereld, kunnen 
we nu grote vreugde hebben door een intieme relatie aan 
te gaan met onze Redder Jezus. Als we dicht bij Hem zijn 
en onze zorgen en vragen met Hem delen, mogen we er 
zeker van zijn dat de vrede van God – iets wat geen we-
tenschapper kan bevatten- onze harten en gedachten zal 
beschermen (Filippenzen 4:7).

Wat is er veranderd? Ik kijk niet langer naar wat deze we-
reld mij te bieden heeft. Begrijp me niet verkeerd. Ik geniet 
van de goede dingen zoals familiebezoekjes, goede mu-
ziek en films en eten met vrienden. Maar het is voor de 
korte termijn. Wat me echt raakt is de gedachte dat Jezus 
de wereld gaat regeren met volmaakte liefde, vrede, recht 
en vreugde.
Dat is echt de moeite waard om naar uit te zien en het is 
zeker.

InzichtInzicht

Ik las het artikel met grote interesse en las het meerdere ke-
ren terug om helder te krijgen wat de onderzoeker duidelijk 
wilde maken.
Hij had iets ontdekt dat in elk ras, elk gebied en elke socio-
economische laag te vinden was, namelijk de zogenaamde 
neiging tot optimisme. Hoewel de meeste mensen het er-
over eens waren dat de toestand in de wereld reden is tot 
grote bezorgdheid, zagen ze hun eigen toekomst en die 
van hun gezinnen door een roze bril. Ik vroeg me af waarom 
mensen bewust de sombere waarheid negeren van wat er 

om hen heen gebeurt, maar vasthouden aan de onrealis-
tische hoop dat zij op de een of andere manier zullen ont-
snappen aan de ontwikkelingen.  En nog lang en gelukkig 
zullen leven. 
Het zette me aan het denken over mijn eigen leven – over 
toen ik christen werd en of dit een verschil maakte in mijn 
mate van optimisme. 
Ik weet nog dat mijn vader, toen ik een kind was, heftig re-
ageerde op alles wat ook maar op pessimisme leek. Als ik 
het gevoel uitte dat ik misschien als laatste aan zou komen 

Hoewel de meeste mensen het erover eens zijn dat de toe-
stand in de wereld reden is tot grote bezorgdheid, zien ze hun 
eigen toekomst en die van hun gezinnen door een roze bril.

Complexe testen op het geheugensysteem laten 
zien dat we in staat zijn om gebeurtenissen in de 

toekomst met groot optimisme voor te stellen.

Het artikel op de cover van een bekend nieuwsblad trok gelijk mijn aandacht. Er stond: De 
Wetenschap van Optimisme. Hoop is niet rationeel, dus waarom zijn mensen erop ingesteld? *

*) Time magazine 9 Juni 2011, bladzijde 34, ‘The Optimism bias door Tali Sharot’

Ouder worden...
Ik vind dat mijn lichaam 
onderhand helemaal uit 
vorm is, dus in overleg 
met mijn arts ben ik 
lid geworden van een 
fitnessclub om te gaan 
sporten. Ik besloot om 
een aerobicsklas voor se-
nioren te volgen. Ik boog, 
draaide, maakte rondjes, 
sprong op en neer en 
werkte me een uur lang in 
het zweet. Maar tegen de 
tijd dat ik mijn gympakje 
aan had, was de les al 
voorbij...

Afrikaans Gezegde
Als je denkt dat je te 
klein bent om het verschil 
te maken, heb je nooit 
een nacht doorgebracht 
met een steekmug.

Moment
“Ik probeer in het 
moment te leven,
behalve als het moment 
moeilijk is natuurlijk, 
in dat geval eet ik een 
koekje”.



Een kunstenaar kreeg van een rijke man de 
opdracht om iets te schilderen dat vrede 
zou uitbeelden. Na veel nadenken, 
schilderde de kunstenaar een prachtig 
landschap. Met groene weidevelden met 
koeien, vogels die in de blauwe lucht vlogen 
en een prachtig klein dorpje in de verte. 

De kunstenaar gaf het schilderij aan de man, maar er was een blik van 
teleurstelling op zijn gezicht. De man zei: “Dit is geen beeld van de ware 
vrede. Het klopt niet. Ga naar huis en doe een nieuwe poging”.
De kunstenaar ging terug naar zijn atelier, dacht enkele uren na over 
vrede, ging toen naar zijn doek en begon te schilderen. Toen hij klaar 
was, stond er op het doek een prachtige afbeelding van een moeder 
die een slapende baby in haar armen hield, terwijl ze met liefde glim-
lachend op het kind neerzag. Hij dacht: “Dit moet toch zeker ware vrede 
uitbeelden.” En hij haastte zich naar de rijke man om hem het schilderij 
te overhandigen. Maar opnieuw weigerde de rijke man het schilderij en 
vroeg de schilder om het nogmaals te proberen.
De kunstenaar keerde terug naar zijn atelier. Hij raakte ontmoedigd, 
hij was moe en teleurgesteld. Woede kwam in hem op, hij voelde de 
afwijzing van deze rijke man. “Nog een keer”, dacht hij en hij bad zelfs 
om inspiratie om een afbeelding te kunnen maken van de ware vrede. 
Toen, opeens, kreeg hij een idee, en met spoed ging hij naar het doek 
en begon te schilderen zoals hij nog nooit eerder had geschilderd. Toen 
hij klaar was, haastte hij zich naar de rijke man, en gaf hem het schil-
derij. Deze bestudeerde het zorgvuldig gedurende enkele minuten. De 
kunstenaar hield zijn adem in. Tenslotte zei de rijke man: “Dit is nou 
een beeld van ware vrede”. Hij accepteerde het schilderij, betaalde de 
kunstenaar en beiden waren blij.
En wat was nou dit beeld van ware vrede? Het schilderij toonde een 
stormachtige zee die tegen een rots beukte. De kunstenaar had de 
razernij van de wind weten te vangen terwijl hij zwarte regenwolken 
striemde die doorspekt werden met bliksemflitsen. De zee leek te brul-
len van woede, de golven wervelden, de donkere hemel was gevuld 
met de kracht van het hevige onweer.
En in het midden van het beeld, onder een klif, had de kunstenaar een 
kleine vogel afgebeeld. Veilig en droog in haar nest schuilde ze veilig 
tegen de rotsen. De vogel had vrede te midden van de storm die over 
haar heen woedde.

Vredig schilderij


