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Verhitte hoofden, adrenaline die door je heen schiet, 
felle discussies en heel veel emoties; conflicten zijn 
energieverslinders! We besteden heel wat tijd aan onze 
onderlinge verschillen, misschien nog wel het meest in 
onze eigen gedachtewereld. Ik wel in ieder geval! 
Ik heb al zoveel tijd doorgebracht in discussie met an-
deren – in gedachten! Dan loop ik te foeteren en kom 
met allerlei geweldige argumenten die natuurlijk bewij-
zen dat ik gelijk heb.
Tussendoor probeer ik mezelf tot rust te manen: “Doe 
eens kalm, zit jezelf niet zo op te fokken!”.

Omgaan met conflicten is niet echt makkelijk. We zijn 
zo gauw té fel, te veroordelend. Een ander afbreken 
is zomaar gebeurd met een paar kwetsende woorden. 
Of, als we bang zijn om een conflict aan te gaan, kan 
het van binnen blijven smeulen en onszelf opvreten.
Wie heeft zijn emoties helemaal onder controle? Wie 
durft elk conflict aan, en kan het op een opbouwende 
manier?
De een doet het beter dan de ander, maar waar je ook 
bent in je groeiproces op het terrein van de conflicten, 
er is vast nog wel wat ruimte voor vooruitgang.

Conflicten kunnen onnodig veel kapot maken, en je 
vraagt je soms af, of het niet anders had gekund.
In deze Lifeline kijken we naar het omgaan met verschil-
len tussen mensen, met irritaties en oprechte verschil-
len van mening. Je vindt artikelen over het helpen op-
lossen van conflicten die anderen met elkaar hebben, 
of in je eentje tegen de stroom in durven gaan.

Er is niet één pasklare methode die in elke situatie 
werkt, maar er zijn wel bruikbare principes.
En die hebben we nodig, want tenzij we in ons eentje 
op een onbewoond eiland gaan wonen, zijn conflicten 
waarschijnlijk een onvermijdelijk onderdeel van ons le-
ven. 
En tenzij we groeien in ons vermogen om conflicten te 
hanteren, lopen anderen of wij zelf misschien ook veel 
schade op.

In ons gezin – ik ben getrouwd en heb een dochter van 
19 en een zoon van 15- hebben we alle vier zo onze 
eigen manier van conflicthantering. Onze dochter komt 
altijd meteen duidelijk en eerlijk met haar mening. Recht 
voor z’n raap! Onze zoon praat er rustig over, en ge-
bruikt vooral zo sterk mogelijke argumenten. Mijn man 
houdt van humor, om de boel wat luchtiger te maken, 
en ik probeer vaak te bemiddelen, door de standpun-
ten van iedereen te verduidelijken en daar begrip voor 
te vragen. We hebben ook alle vier onze eigen zwakke 
kanten. Om het maar bij mezelf te houden: ik heb een 
enorme hekel aan conflicten. Ik hou niet van de stress 
die ik ervan krijg.
Maar ja, daarmee krijg ik ze natuurlijk ook niet weg!

Veel plezier met het lezen van deze Lifeline, en hopelijk 
helpt het weer een klein beetje mee!

Denise de Moei
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Leve de 
verschillen!

“Waarom zeggen papa en mama zoveel nare dingen tegen elkaar? Ik hou van ze allebei. Ik wou 
dat ze stopten met ruziën”. Dit zouden de onuitgesproken gedachten van kinderen kunnen zijn, 
als ze kijken naar hun ouders, wanneer die af en toe botsen over een meningsverschil.

Door Bob Klynsmith

Waardeer het geschenk
Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat conflicten nor-
maal zijn en voorkomen omdat we allemaal zo uniek ver-
schillend zijn: emotioneel, mentaal, fysiek en psychologisch. 
Diversiteit is niet een probleem dat moet worden opgelost, 
maar een geschenk om te waarderen. Communiceren en 
invoelend luisteren naar de wijsheid in onze verschillen, kan 
ons leven en onze relaties bevredigend maken.
Anderen accepteren voor wie ze zijn, hun achtergrond, hun 
talenten, hun cultuur, hun ervaringen, hun persoonlijkheid 
en de perspectieven die zij inbrengen, verrijkt de kwaliteit 
van onze relaties op een buitengewoon zinvolle manier.
Wijlen Stephen Covey benadrukt in zijn boek ‘The Seven 
Habits of Highly Effective People‘‘: “De persoon die echt 
effectief is, heeft de nederigheid en het respect om zijn ei-
gen perceptuele beperkingen te erkennen en de rijke bron-
nen te waarderen die beschikbaar zijn via interactie met de 
harten en geesten van andere mensen. Die persoon waar-
deert de verschillen, omdat deze verschillen toevoegen aan 
zijn kennis, zijn begrip van de werkelijkheid.”
We leren van elkaar als we beseffen hoe de verbinding van 
onze gedachten met de gedachten van anderen, vaak re-
sulteert in gedachten die we anders nooit zouden hebben 
gehad... niemand van ons is zo slim als wij allemaal te-
zamen. Echt leren vindt plaats wanneer problemen vanuit 
verschillende perspectieven worden benaderd. Construc-
tief met de juiste houding reageren op conflictsituaties, 
door middel van gezonde dialoog, zal vaak leiden tot echte 
antwoorden evenals tot diepere en meer duurzame rela-
ties.

Twee heel verschillende culturen
Er is een interessant verhaal in de Bijbel over hoe God twee 
zeer verschillende mensen uit totaal verschillende culturen 
samen bracht, namelijk Petrus en Cornelius (Handelingen 
10:28). Cornelius was een heidense hoofdman van het 
Romeinse leger, die Joodse gewoonten zoals besnijdenis, 
dierenoffers en spijswetten als iets heel vreemds zag. Pe-
trus, een Jood zijnde, beschouwde heidenen als heidens 
of onrein vanwege hun eetgewoonten en materialistische 
levensstijl. Deze twee zeer verschillende culturen kwamen 
samen in harmonie en aanvaardden elkaar in de aanwezig-
heid van de Heilige Geest, zoals Petrus uitriep in Hande-
lingen 10:28 “U weet dat het Joden verboden is met niet-
Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen 
komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen 
enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.”
Jezus toonde tijdens zijn leven liefde voor diversiteit onder 
alle mensen. Hij erkende de waardigheid van elk individu, 
of die nu Joods, Samaritaans, Kanaänitisch of Grieks was. 
Hij ging ook gemakkelijk om met tollenaars en zondaars 
om hun ogen te openen voor de mogelijkheid het leven 
anders te bekijken via de onvoorwaardelijke genade van 
een liefhebbende God die om hen gaf.
Mensen en relaties zouden saai en vervelend zijn als ze al-
lemaal precies hetzelfde waren, net als elke dag hetzelfde 

eten, saai zou zijn. Stel je voor dat je met een persoon was 
getrouwd die precies zoals jij zou zijn, in elk opzicht! Het 
huwelijk is een van de meest intieme relaties, het samen-
brengen van twee verschillende mensen onder één dak, 
een mensenleven lang. En de dynamiek verandert weer als 
er kinderen komen. Grote verschillen in opvattingen, per-
spectieven en levensstijl zijn bij de deal inbegrepen. Ik heb 
genoten van de geweldige zegen 30 jaar getrouwd te zijn, 
maar onze relatie blijft nog steeds een ongelooflijke ontdek-
kingsreis. Zeker, het kost inzet, balanceren en voortduren-
de inspanning om dóór te praten en uit te werken hoe om 
te gaan met onze verschillen. We begrijpen dat het belang-
rijk is om elkaar de ruimte te geven, te zijn wie we zijn als 
individu... genietend van de diversiteit binnen onze relatie.
Ik zou graag willen aangeven dat één van de krachtigste 
manieren waarop u gezonde relaties kunt versterken, thuis 
of op het werk of in de gemeenschap, is door elke persoon 
in een relatie de vrijheid te geven zichzelf volledig te uiten 
als individu. Natuurlijk vraagt dit om invoelend luisteren, 
volwassen reageren en overeenstemming vinden met be-
trekking tot elkaars behoeften.

Loslaten van vooroordelen
Jezus Christus kwam om de mensheid met God te verzoe-
nen. Terwijl we ons verheugen in de geest van harmonie 
met de Vader, door de Zoon, met de Heilige Geest, moeten 
we dus de diepte van Zijn liefde en genade uitbreiden tot 
de mensen waarmee we omgaan in ons dagelijks leven, 
en de prachtige diversiteit binnen ons land vieren en ervan 
genieten.
Toch kan dit soort vrede alleen worden bereikt door het 
loslaten van raciale vooroordelen, vooringenomenheid, dis-
criminatie en stereotiep denken dat diep geworteld kan zijn 
in ons hart. Dit is misschien te wijten aan onze opvoeding 
of blootstelling aan een aantal ongelukkige ervaringen en 
invloeden van het verleden. Op de een of andere manier 
hebben we dit soort blinde vlekken allemaal. We kunnen 
een beroep doen op de Heilige Geest om ons te inspire-
ren boven zulke betreurenswaardige eigenschappen uit 
te stijgen. Inzicht in de gemeenschappelijke bestemming 
en potentiële kans die ieder mens heeft om een intieme 
relatie met de Drie-enige God te ervaren, brengt een ge-
heel nieuw perspectief voor de manier hoe we met elkaar 
omgaan. Lees  Handelingen 17:26: “Uit één mens heeft 
Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde 
heeft verspreid...”. Het is geweldig om de impact te zien 
van onze enorme verschillen die prachtig samenkomen in 
de eenheid van Christus. Dit leidt tot een vredesakkoord 
dat veel krachtiger is dan de grootste verschillen. Eenheid 
in verscheidenheid!
Gerenommeerde essayist en dichter, Ralph Waldo Emer-
son merkte op: “Ieder mens is op een bepaalde manier 
mijn meerdere doordat ik van hem kan leren.” Laten we 
onze hand uitsteken in vriendschap naar elkaar in een ech-
te geest van wederzijds respect, verzoening en vergeving, 
en de unieke diversiteit vieren die in ons land aanwezig is.

Terwijl sporadische meningsverschillen over het algemeen 
kunnen worden beschouwd als iets wat normaal is in 
een gezonde familie, zijn er ook verontrustende signalen. 
Steeds meer mensen, overal om ons heen, komen dagelijks 
in conflict. Conflicten binnen families en gemeenschappen, 
op het werk, in de politiek, rond raciale of etnische zaken, 
concurrerende belangen in de industrie, burgeroorlogen 
en territoriale gevechten beheersen elke dag het nieuws. 
Broeiende onderliggende spanningen kunnen escaleren en 
in een mum van tijd tot uitbarsting komen, waarbij angst, 

onzekerheid en onbehagen in de psyche van mensen, or-
ganisaties en naties wordt gecreëerd.
Hoe zit dat in jouw wereld? Bevind je jezelf op ramkoers 
met specifieke individuen, groepen of organisaties? Mis-
schien is je huwelijk niet wat het zou moeten zijn of sta je 
op gespannen voet met je werkgever. Natuurlijk kunnen we 
niet alle kwesties met betrekking tot conflicten in één artikel 
behandelen. Toch zou ik graag een paar gedachten met je 
delen die jou kunnen helpen je communicatie met mensen 
in jouw omgeving te verbeteren.

Diversiteit is niet een probleem dat moet worden op-
gelost, maar een geschenk om te waarderen.
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Relatie

De 
confrontatie 
aangaan

•  Wees voorzichtig, stel eerst -niet aanvallende- vragen om 
helder te krijgen of de persoon inderdaad een fout heeft 
gemaakt.

•  Wordt nederig; leef je in de ander in en realiseer je dat je 
zelf soms ook zwak bent.

•  Denk na over de ernst van de fout, zodat je bij iets kleins 
niet te heftig reageert, en bij iets groots serieus kan rea-
geren.

•  Denk na over je motivatie, zodat je kunt vermijden dat je 
uit wraakgevoelens erop uit bent om de ander flink pijn te 
doen met je confrontatie. Het doel van een confrontatie is 
immers een verbetering van de ander, niet een verslech-
tering.

•  Spreek de persoon erop aan als je alleen met hem bent. 
Doe dit in een positieve context, waarbij je ook aandacht 
geeft aan de goede kanten van de persoon. Biedt eventu-
eel hulp aan, en luister naar zijn kant van het verhaal. Als 
hij niet luistert, neem dan een volgende keer één of twee 
objectieve mensen mee. Luistert hij dan nog niet, confron-
teer hem dan met de gevolgen die dit heeft. 

Bedreigd!
Door David Stirk

Soms wordt onze liefde voor elkaar vertroebeld door hoe we anderen zien. 

Bijvoorbeeld als een bedreiging. Vormen andere mensen een uitdaging voor 
je die je moet neerslaan en overwinnen? Heb je weleens een ‘wij’ of ‘zij’ 
mentaliteit? Moeten anderen gevreesd worden? Stijgt je eigenwaarde door 
op een bepaald punt beter te zijn dan anderen? 
Jezus had geen last van dit soort complexen en paranoia. Er was een een-
voud aan Jezus, een openheid waardoor Hij mensen zag zoals ze gescha-
pen waren en eens zouden zijn; en Hij was daar blij om. Er was geen onze-
kerheid bij Hem. Jezus had een vertrouwen dat van God kwam. Hij kende 
zijn waarde voor God, zijn Vader, en had niets anders nodig om zijn gevoel 
van eigenwaarde te bevestigen. Zijn voorbeeld daagt ons uit om onszelf en 
onze medemens op dezelfde manier te zien. Om in te zien dat wij allemaal 
kinderen van God zijn, waardevol en bijzonder. 
Als we onszelf en elkaar op deze manier bekijken, heeft dat invloed op de 
manier waarop we over elkaar denken, op de waarde die we anderen toe-
kennen, de manier waarop we over hen spreken en hoe we met hen om-
gaan.
We zullen anderen makkelijker liefhebben als we erkennen dat we in Jezus 
Christus allemaal kinderen van God zijn, bestemd om met God en met elkaar 
te leven, voor altijd. Laat de liefde van Jezus de motivatie zijn die je angst en 
bedreigde gevoelens doet wegsmelten. 

Er zijn momenten waarop een 
confrontatie onvermijdelijk is. 
Tips die kunnen helpen:

Relatie

Anderen de vrijheid geven om onvolmaakt te zijn.

Samenleven met mensen 
die we niet uit kunnen staan

Door Stefanie Tai /
Redactie Lifeline

We genieten van het gezelschap van mensen die ons een goed gevoel geven, mensen met een 
positieve benadering van mensen en het leven in het algemeen. 

Aan de andere kant raken we uitgeput van mensen die kla-
gen, mopperen, bekritiseren en sarcastische opmerkingen 
maken over alles en iedereen.
Hoe kunnen we omgaan met mensen die altijd de negatieve 
kant van dingen zien, mensen waarvan hun benadering van 
het leven ons mentaal en emotioneel afbreekt? Als het moge-
lijk is willen we alleen maar wegrennen of ze helemaal vermij-
den. Maar wat als dat niet mogelijk is? Wat als we nauw met 
zo iemand moeten samenleven of werken?

Milde benadering
Allereerst kun je mensen die je gegriefd hebben benaderen 
en ze voorzichtig, nederig vertellen hoe hun gedrag jou dwars 
zit. Maar als ze zich verontschuldigen en toch weer terug-
glijden naar hun negatieve manier van doen, wat moet je dan 
doen? Wat als we, ondanks onze beste pogingen tot verzoe-
ning, geen vooruitgang boeken? Moeten we het dan maar 
opgeven en een woordenstrijd met ze aangaan? Nee! Dat zal 
het alleen maar erger maken. Verhitte woorden zullen alleen 
maar nog meer verhitte woorden ontketenen.
Er is een betere manier.

Laat los
Jezus leerde ons om dagelijks te bidden tot onze Hemelse 
Vader om vergeving van onze zonden, zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. Dat eenvoudige en toch diepgaan-
de gebed herinnert ons eraan dat we allemaal onvolmaakte 
mensen zijn. We maken voortdurend fouten en hebben Gods 
genade, medeleven en vergeving iedere dag nodig.
Zo zouden we ook anderen de vrijheid moeten geven om on-
volmaakt te zijn en ze toe te staan elke dag fouten te maken 

(wat erop neerkomt dat we ze vergeven).
Misschien zeg je: “Maar als we mensen toestaan fouten te 
blijven maken, hoe zullen ze het dan ooit leren?” Als men-
sen bereid zijn om, met advies en hulp, in te zien dat hun 
negatieve manier van leven henzelf en anderen schaadt, en 
ze bereid zijn om te proberen de nodige veranderingen aan 
te brengen, is dat een stap in de goede richting. Maar als de 
manier waarop zij zich uitdrukken diep gewortelde negatieve 
gewoontes zijn geworden, zullen ze waarschijnlijk doorgaan 
met de enige manier van leven die zij kennen – een negatieve. 
Terwijl je ze vergeeft en ze laat zijn wie ze zijn, kun je ervoor 
kiezen afstand te nemen van dit gedrag. Jij hoeft niet ook 
meegesleept te worden in een negatieve emotionele reac-
tie. Als je jouw reactie wat afstandelijk houdt, je beperkt tot 
praktische feiten en algemene vriendelijke opmerkingen, is 
het makkelijker om het negativisme uit je eigen systeem te 
houden.

Acceptatie
We moeten accepteren dat we iemand niet kunnen dwingen 
de negatieve gedachten los te laten. Het is een persoonlijke 
keuze als iemand ervoor kiest negatief ingesteld te zijn. Door 
te accepteren dat wij niet verantwoordelijk zijn voor hun ne-
gatieve daden, kunnen we onszelf bevrijden van de stress 
en spanningen die het gevolg zijn van onze drang om hen te 
veranderen. Met die vrijheid kan onze gebruikelijke zorg en 
respect voor anderen, ruimte, vrede en helder denken weer 
terugkomen.
Tenslotte, zoek naar één of twee goede eigenschappen bij 
zulk soort mensen en focus je hierop. Wie weet, misschien 
ontdek je wel meer bewonderenswaardige kwaliteiten.

“De echte kunst van een gesprek voeren, is niet alleen om het juiste te zeggen op het juiste moment, 

maar ook om op dat verleidelijke moment verkeerde dingen onuitgesproken te laten.”
Dorothy Nevill
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Door Denise de Moei

Kun jij nee 
zeggen?

Ik zoefde naar de voordeur, en daar stond een verkoper, 
die enthousiast begon aan zijn verkooppraatje. Of ik regel-
matig naar de kapper ging. Hoe vaak? Automatisch gaf ik 
antwoord: nou, niet zo vaak, ja wel meer dan vier keer per 
jaar (hoezo?). En voor ik het wist had ik een voordeelkaart 
voor kappers gekocht. Die ik helemaal niet wilde hebben!
Ik weet niet of je dit herkent, maar mij is het vaak overko-
men dat ik ja zei op iets waar ik nee op had willen zeggen. 
En vaak met drastischere gevolgen dan een ongewenste 
voordeelkaart voor kappers.
Soms was het zo erg, dat ik me achteraf afvroeg waar mijn 
eigen normen en waarden gebleven waren. Dan schaam-
de ik me zo dat ik me had laten meeslepen in een totaal 
verkeerde richting.

Gelukkig kwam ik op een dag een heel goed boek tegen: 
“Grenzen”, van Cloud en Townsend. Dat boek beschreef 
mij. Het ging over mensen die niet goed nee kunnen zeg-
gen, en makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Het zat 
boordevol tips om grenzen te leren stellen. Dat boek heb 
ik minstens vijf keer gelezen, en het heeft me goed op weg 
geholpen.

Toch wordt dit artikel geen boekbespreking (maar als jij 
ook moeite hebt met nee zeggen is het een absolute aan-
rader om het aan te schaffen), maar wel een beschrijving 
van ervaringen die ik met je wil delen over mijn reis richting 
assertiviteit.

Trillen en zweten
De eerste keer dat ik iemand confronteerde met haar ma-
nipulatieve gedrag, zat ik trillend en zwetend aan de tele-
foon. Maar ik deed het wel. Oefening baart kunst, zeggen 
ze, en dat is ook waar gebleken. Ik vind confrontaties nog 
steeds niet leuk, maar ze gaan me wel makkelijker af dan 
in het begin. Dus het is al het trillen en zweten absoluut 
waard!

Bedenktijd
Mijn hoofd is vaak leeg op het moment dat iemand me 
iets vraagt. Vooral als de vraag overweldigend op me over-
komt. Vroeger stamelde ik dan meteen “ja”. Tot ik op het 
idee kwam om te zeggen: “Ik denk er even over na, en 
kom er nog op terug”. Zodra ik dan weer alleen was, kon ik 
rustig nadenken, en een betere beslissing maken. 

Ik ben niet onwetend
Als jongste uit een groot gezin, ben ik opgegroeid met het 
idee dat anderen het altijd beter weten. Ongemerkt ont-
wikkelde de gedachte zich bij mij, dat als ik het niet eens 
ben met iemand anders, die ander waarschijnlijk gelijk 
heeft en ik niet. Dat heb ik dus moeten afleren. Wat me het 
meest heeft geholpen, is het verhaal over het gebruiken 
van je talenten (uit de Bijbel, Mattheüs 25). Het maakte me 
duidelijk, dat je beter fouten kunt maken en daarvan leren, 
dan dat je uit angst dat je niet goed genoeg bent, niets 
doet. Ik trok daaruit ook de conclusie dat als ik te makkelijk 
de mening van anderen overneem, ik mijn eigen mening 
onvoldoende ontwikkel. Soms moest ik me letterlijk terug- 
trekken uit gesprekken om mijn standpunt weer terug te 
vinden, maar langzamerhand ben ik sterker geworden. Ik 
sta nog steeds open voor de ideeën van anderen, maar 
laat me er niet meer zo snel door wegblazen. 

Aardig gevonden worden
Als je ja zegt, vinden mensen je aardig, als je nee zegt is 
het maar de vraag wat ze van je vinden. Wederom vanuit 
mijn positie als jongste in de familie, was mijn behoefte om 
erbij te horen erg groot. Toen ik een kind was, waren mijn 
broer en zussen al grote tieners en zelfs volwassen. Tegen 
de tijd dat ik mijn eerste baby kreeg, zaten die van hen 
alweer ver in de tienerleeftijd. Om met hen mee te kunnen 
doen, probeerde ik altijd ouder te zijn dan ik was, en me 
aan hen aan te passen. Aardig gevonden worden was een 
basisbehoefte. Maar natuurlijk werkte het niet. In de loop 
van de jaren heb ik het losgelaten. En dan wordt nee zeg-
gen ook een stuk makkelijker.

Terugval
Als je jezelf afvraagt of het me nu nog weleens overkomt 
dat ik ja zeg als ik nee bedoel, dan is het antwoord: “ja”. 
Nog maar af en toe, gelukkig. Meestal op onverwachte 
momenten. Als ik bijvoorbeeld erg afgeleid ben, moe of 
van slag. Omgaan met conflicten is erg lastig als je geen 
nee kunt zeggen en snel weggeblazen wordt. Maar er is 
hoop; je kunt veranderen! Het kost misschien een heleboel 
moeite en stress, maar dat is het dubbel en dwars waard.
En mocht je dit artikel met verbazing hebben gelezen, om-
dat je zelf heel assertief bent, dan hoop ik dat je een ver-
ruimende blik hebt gekregen in de wereld van de minder 
assertieven onder ons!

InzichtInzicht

Als je ja zegt, vinden mensen je aardig, als je nee 
zegt is het maar de vraag wat ze van je vinden.

Mij is het vaak overkomen dat ik ja zei op 
iets waar ik nee op had willen zeggen.

Het was vandaag een drukke dag. En net toen ik in de keuken stond te 
bedenken wat we zouden gaan eten, ging de deurbel. 
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Als een 
kind…

Door Wong Teck Kong Kinderen hebben hun gevoel voor wonderen 
niet verloren
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze wil-
len hun omgeving leren kennen en de dingen die om hen 
heen gebeuren. Tegelijkertijd zijn ze niet zo snel verveeld 
en hebben ze graag een bepaald ritme in hun leven. Deze 
regelmaat geeft ze een gevoel van zekerheid en leiding.

Kinderen hebben hun vermogen om te 
vertrouwen niet verloren
Als een kind opgroeit, leert het automatisch op zijn verzor-
ger te vertrouwen. Hij zal alles aannemen wat hem geleerd 
wordt, zonder vragen te stellen. Het kind leert dat hij vol-
ledig van zijn ouders afhankelijk is voor bijna alles. Het kind 
gelooft en heeft vertrouwen in het vermogen van de ouders 
om in al zijn behoeften te voorzien. Met de juiste leiding, 
zorgen het vertrouwen en de afhankelijkheid van de ouders 
ervoor dat het kind de ouders als het ultieme antwoord ziet 
op al zijn problemen.

Kinderen hebben hun vermogen om te 
vergeven niet verloren
Iedereen die met kinderen te maken heeft, zal weten dat 
kinderen vaak ruzie maken en net zo vaak vergeven. Onder 
broertjes en zusjes zijn er kinderen die vele keren per dag 
ruzie maken en vechten. Ze lijken deze conflicten net zo 
snel te vergeten als ze ze begonnen zijn. Jonge kinderen 
zijn zelden de volgende dag nog boos. Ze vergeven en ver-
geten snel omdat ze weten dat ze elkaar nodig hebben om 
mee te spelen! Een kind dat niet vergeeft, zal snel leren dat 
hij geen vrienden heeft. Kinderen hebben elkaar nodig om 
van elkaars gezelschap te genieten.

Kinderen hebben hun vermogen om te 
veranderen en te groeien niet verloren
Als een vriend of familielid een kind weer ziet na een peri-
ode van afwezigheid, zelfs voor een paar maanden, is het 
kind meestal veranderd of gegroeid of zelfs onherkenbaar 
geworden. Een kind dat niet groeit, is geen normaal kind. 
Met lichamelijke groei komt verandering op intellectueel en 
emotioneel gebied. Het kind ontwikkelt zich naar een vol-
wassener fase in zijn leven.

Deze kwaliteiten zijn ook toe te passen op ons als volge-
lingen van Jezus. Laten we de positieve aspecten van de 
kindertijd herwinnen. Want God ziet ons tenslotte als Zijn 
kinderen.

InnerlijkInspiratie

Vast in 
de modder…

Door Peter Beardsmore

Onlangs was ik op een hele grote openluchtverkoop van elektronische apparatuur met een 
auto met een aanhanger vol spullen voor de verkoop. 

Ik had een vriend meegenomen om te helpen de zware spul-
len te tillen, omdat ik herstellende was van een hernia-opera-
tie een paar weken eerder.

Tegen het einde van de ochtend liep ik naar de ingang van 
het terrein waar een thee- en koffiewagen was. Het had de 
afgelopen week de hele tijd geregend en de grond was heel 
week. Om van het terrein af te komen, moest je een mod-
derige helling oprijden en een grote, zwaar beladen bus was 
net bezig met een poging om dat te doen. De bestuurder had 
echter geen aanloop genomen en zakte weg. Een menigte 
had zich gevormd en de mensen waren allemaal aan het roe-
pen en lachen, en sommigen riepen krachttermen die we hier 
niet zullen afdrukken. De bestuurder probeerde het met zak-
ken onder de wielen en vervolgens een stuk multiplex, maar 
de bus zonk weg tot aan de assen.
Ik voelde me zo boos (gerechtvaardigd, hoop ik) dat ik weg-
liep uit de wachtrij voor de koffie en naar de menigte ging en 

hen toeriep dat als ze allemaal hielpen duwen, in plaats van 
de spot te drijven, we hem eruit konden krijgen. 

Ik liep naar de achterkant van het busje en legde mijn hand 
erop, niet met het plan om te hard te duwen vanwege mijn 
operatie, maar met de gedachte dat mijn voorbeeld alle an-
deren zou doen volgen. Niemand bewoog echter, maar ieder-
een draaide zich om en staarde mij aan! Ik bedacht dat het 
er al snel erg dom uit zou zien als de bus niet in beweging 
kwam. Ik duwde en de chauffeur gaf gas, het busje kwam 
omhoog uit de modder en reed recht naar voren. De me-
nigte keek me aan met een blik van zwijgend ontzag, maar in 
feite deed ik maar heel weinig, ik weet waar de hulp vandaan 
kwam… 

Ik liep weg, een ervaring rijker hoe God ons alle hulp kan 
geven die we nodig hebben als we alleen maar naar voren 
komen en het goede doen.

Ik bedacht dat het er al snel erg dom uit zou 
zien als de bus niet in beweging kwam.

Innerlijke vrede
Door Discipleship Journal)

Omgaan met conflicten is makkelijker, als je zelf inner-
lijke rust en vrede hebt. Drie gebieden in je leven (ABC) 
kunnen je hierbij helpen:

•  Aanvaard jezelf onvoorwaardelijk, omdat Jezus jou on-
voorwaardelijk aanvaardt. Hij is voor je gestorven aan het 
kruis en hij veroordeelt je niet, dus je hoeft niet met een 
schuldig geweten rond te blijven lopen.

•  Wees zoals Jezus jou bedoeld heeft. Laat jezelf niet be-
invloeden door andere mensen om datgene te worden 
wat helemaal niet bij je past. 

•  Leer Christus kennen, zodat je in zijn licht jezelf beter zult 
leren kennen.

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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Jezus heeft onze kerken 
met al hun zwakheden 
aanvaard; die bestaan 
immers uit mensen.

Inzicht Inzicht

Door Redactie Lifeline

op leggen, zowel vanuit ons karakter als onze ervaring, is 
anders.
We kunnen bijvoorbeeld sterk geneigd zijn om ons gevoel 
een grote rol in ons geloof te geven, of juist ons verstand. 
Meer focus leggen op het delen van ons geloof met men-
sen die Jezus niet kennen, of juist meer op eerbiedige, 
respectvolle kerkdiensten. Zorg voor armen ontzettend be-
langrijk vinden, of vooral bezig zijn met een serieus besef 
van ons eigen tekortschieten als gelovigen.
Onvolmaakt als we nog zijn, vinden we onszelf of onze kerk 
misschien beter dan die anderen. Het is altijd makkelijker 
om fouten bij een ander te zien dan je eigen blinde vlekken.
Feit is echter, dat elke kerk zijn eigen goede kanten heeft, 
en zijn eigen zwakheden. Net zoals elk mens die heeft.

Gelukkig heeft Jezus ons aanvaard met al onze zwakhe-
den. Hij is gestorven voor al onze fouten en gebreken, zo-
dat we bij Hem kunnen horen. Met zijn hulp kunnen we 
opgroeien. Net zo heeft Jezus onze kerken met hun zwak-
heden aanvaard; die bestaan immers uit mensen!
We kunnen denken, dat kerken het beter moeten doen, 
meer onderlinge eenheid moeten zoeken, en minder fouten 
moeten hebben. Maar we hebben het dan eigenlijk over 
mensen, die het beter zouden moeten doen. Mensen zoals 
wij. 
Je weet van jezelf soms wel hoe het komt dat je zo’n moei-
te hebt met bepaalde gebieden in je leven. Vanwege je ka-
rakter, of omdat ervaringen je hebben gevormd. Zo is het 
ook met kerken. Hun achtergrond, hun ervaring, de invloed 
van de mensen in die kerk op elkaar, dat heeft die kerken 
mede gevormd zoals ze zijn.

Je zou het ook kunnen vergelijken met een gezin. Elk gezin 
is anders, en het gezin waarin je bent opgegroeid heeft een 
grote invloed op je. Vaak is het moeilijk om in te zien wat 
er mis is en los te komen van verkeerde denkbeelden en 
ongezond gedrag in je gezin, vooral als je er midden in zit. 
Op dezelfde manier is het moeilijker voor een hele kerk om 
te veranderen, dan voor een enkel individu. 

Het is juist wanneer kerken uit verschillende achtergronden 
met elkaar om beginnen te gaan, dat er iets makkelijker 
verandering ontstaat. Net zoals gezinsleden vaak helder-
der gaan zien hoe hun gezin in elkaar zit, als ze ervaringen 
opdoen in andere gezinnen.

Voor Jezus horen al die verschillende kerken met hun 
goede en slechte kanten bij Hem. Iedereen die in Jezus 
gelooft, en zijn kruisdood heeft geaccepteerd voor zijn of 
haar persoonlijke leven, hoort erbij. Alle gelovigen samen 
vormen het ene Lichaam van Jezus. Het is dan ook logisch 
dat Jezus wil dat wij meer één worden in ons concrete ge-
drag. Dat we elkaar aanvaarden en respecteren, en van 
elkaar leren. Het is goed om daarin te groeien, en er elke 
dag opnieuw voor te kiezen. Individueel, als gelovigen, en 
samen, als kerken. Het is ook goed om te beseffen dat 
geen enkel mens of kerk de perfectie heeft bereikt. Niet in 
haar eigen kennis van het geloof, en ook niet in samenwer-
king met anderen. Iedere dag geeft wel weer een nieuwe 
gelegenheid voor groei daarin. Het is goed om daarnaar te 
streven, om ook in de praktijk van je leven dichter te komen 
bij de woorden van Jezus: “Ik bid voor allen die in Mij gelo-
ven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals U en ik één zijn*.”

WAAR HOOR JE BIJ?
VAN WELKE KERK BEN JIJ?

(n.a.v. 1 Kor. 3: 4 en 21-23)

 
Die vragen krijg ik nog wel eens te horen.

Dan antwoord ik: ‘Ik ben hervormd geboren’.
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?

En dus vul ‘k aan: rechtzinnig daarenboven
dat is een vrijzinnige manier van geloven.
Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:

Een goed woord voor hervormd is gereformeerd.
dus behoor ‘k ook tot de gereformeerde kerk.

en doe gereformeerd gemeentewerk.
En de kerk is al oud! Dat is zonder meer,

dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd.
Ik ben christelijk zo is me geleerd,

dus ben ik ook christelijk gereformeerd.
Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door,
dat ik tot een christengemeente behoor.
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,

dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,

past de baptistengemeente me ook wel goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks ‘t pinksterfeest voor,

waardoor ik ook tot de pinkstergemeente behoor.
En omdat het steeds om het evangelie gaat,

kan evangelische gemeente ook geen kwaad.
Ik vaar op ‘t bijbels apostolisch gezag,

dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.
Tenslotte is het gewoon een klein publiek:

de kerk is algemeen, dus ‘k ben ook katholiek.
Je weet nu tot welke kerk/gemeente ik hoor.

Of komt mijn antwoord je wat verwarrend voor?
Je hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe!

Daarom wens ik je van ganser harte toe,
dat op de vraag: waar hoor je bij? Van wie ben jij (bent u)?

Je antwoord zij: Van Christus ben ik! Straks en...Nu!

Vraag je jezelf weleens af hoe het komt dat 
er zoveel verschillende soorten kerken zijn, 
die het op allerlei punten niet met elkaar eens 
zijn? En als je gelovig wordt, en je wilt naar een 
kerk, welke kies je dan? 

Misschien ga je mee met iemand die je kent, of ga je naar 
de dichtstbijzijnde kerk. Voel je jezelf daar thuis, dan blijf je 
waarschijnlijk, en raak je gewend aan hun gewoonten en 
manier van geloven. 
Als je bent opgegroeid in een gezin dat naar de kerk gaat, 
ben je waarschijnlijk al van jongs af aan gewend aan die 
kerk. 

Maar als je er van buitenaf naar kijkt, kan het er onbegrij-
pelijk uitzien, al die verschillende kerken en hun onderlinge 

discussies. Hoe kan het; het is toch dezelfde Jezus die 
overal vereerd wordt? Er is toch maar één Jezus, en ie-
dereen die in Hem gelooft, hoort in feite toch bij dezelfde 
groep? 
De reden voor al die verschillende kerken ligt ook niet aan 
Jezus, maar waarschijnlijk vooral aan het feit dat wij men-
sen allemaal verschillend zijn. We verschillen qua achter-
grond en ervaring, persoonlijkheid en karakter. Onze talen-
ten, ons inzicht, onze zwakke kanten en gebreken, ze zijn 
allemaal verschillend. En daardoor ontstaan ook verschillen 
in ons geloof. 

We hebben sterke kanten, en we hebben blinde vlekken. 
We kijken allemaal door onze eigen bril naar Jezus, en kun-
nen het niet makkelijk anders zien. We hebben het op een 
bepaalde manier geleerd, en blijven steeds met die voor-
kennis kijken. Ook onze ontwikkeling; waar we de nadruk 

12 | LifeLine

Het is moeilijker voor 
een hele kerk om te 
veranderen, dan voor 
een enkel individu.

*Johannes 17:20

Een wirwar 
van kerken...
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InzichtInzicht

Onrealistische 
verwachtingen

Zoals bijvoorbeeld:
•  De verwachting dat andere mensen zijn zoals jij. “Ik kom 

nooit te laat, dus ik verwacht van jou dat je ook nooit te 
laat komt”. Niemand is precies zoals jij. Jij bent uniek!

•  De verwachting dat andere mensen jouw gedachten kun-
nen lezen. “Je snapt toch wel dat ik het te druk heb om 
aan jouw verzoek te voldoen!” Mensen weten niet wat jij 
denkt en voelt en meemaakt, tenzij je het aan ze vertelt. 
En zelfs dan is het nog niet zeker, dat ze je echt begrijpen.

•  De verwachting dat anderen, bijvoorbeeld je kinderen, 
het beter zullen doen dan jij. “Zorg dat jij hard werkt, zo-
dat je niet werkeloos thuis komt te zitten zoals ik…” We 
beginnen allemaal onervaren aan het leven, en iedereen 
maakt weer zijn eigen fouten.

•  De verwachting dat als je maar langdurig genoeg je punt 
duidelijk maakt, de ander wel zal veranderen. “Ik heb nu 
al tien keer gezegd…” Iemand verandert alleen als hij zelf 
wil veranderen. 

Betekent dit dan, dat we vooral niet te hoge verwachtingen 
van anderen moeten hebben? Nee, juist niet! Goede en 
hoge verwachtingen brengen het beste in een ander naar 
boven. Geloven in de ander zorgt ervoor, dat hij meer posi-
tieve energie heeft om te groeien en te verbeteren.

Dus hoe combineer je dit?
•  Kijk naar de positieve punten van de ander en laat mer-

ken hoe je die waardeert. Als dat altijd jouw aanpak is, en 
je een punt ter verbetering ook positief brengt, werkt dat 

beter. “Ik waardeer jouw inzet, en ben ervan overtuigd dat 
je hierin ook kunt groeien.”

•  Ook al hebben anderen misschien niet jouw sterke pun-
ten, ze hebben waarschijnlijk wel andere. Waardeer die! 
En als je wilt dat ze die van jou begrijpen, vertel er dan 
over en laat ze in de praktijk zien.

•  Geloven in de ander legt geen eisen neer en zet de ander 
niet onder druk, maar spreekt simpelweg vertrouwen uit 
in hem. 

•  En als iemand niet wil veranderen, krijgt hij (of zij) de vrij-
heid om zijn eigen keuzes te maken. Het kan zijn, dat 
die keuzes negatieve gevolgen hebben, voor hemzelf en 
anderen. Die kun je hem vertellen of laten ervaren. Goede 
verwachtingen houden betekent dan, dat je in je hart de 
optie open houdt, dat hij op een dag misschien toch ver-
andert.

Quotes van Jezus

“Gelukkig zijn de mensen die medelijden hebben met an-
deren en ze helpen; God zal met zulke mensen ook mede-
lijden hebben en ze helpen”  (Mattheus 5:7)

“Als je andere mensen hun fouten vergeeft, zal God jou ook 
je fouten vergeven”  (Mattheus 5:14)

“Als iemand bij mij komt, zal ik hem nooit wegsturen”  
(Johannes 6:37)

“God zal je op dezelfde manier beoordelen als waarop je 
anderen beoordeelt” (Mattheus 7:2)

“Kom bij mij, ik zal je rust geven” (Mattheus 11:28)

Conflicten ontstaan soms omdat je onrealistische ver-
wachtingen hebt van anderen. 

Door Redactie Lifeline

Aan 
vrede 
werken
Conflicten ontstaan vaak 
sneller dan oplossingen, in 
menselijke relaties.
Hoe kun je meewerken aan 
herstel van relaties?

1.  Je hebt de meeste invloed 
op degenen die jou het 
meest nabij zijn; je gezin, 
familie en vrienden. Je kunt 
daar beginnen het anders 
aan te pakken.

2.  Een basisingrediënt om 
met elkaar in vrede te leven 
is dat je de mensen om je 
heen onvoorwaardelijk aan-
vaardt, zoals Jezus met jou 
heeft gedaan.

3.  Het is onvermijdelijk dat 
je het niet altijd met elkaar 
eens bent. Je kunt ervoor 
kiezen om niet overal een 
punt van te maken, en 
alleen een conflict aan te 
gaan over datgene wat echt 
belangrijk voor je is.

4.  Focus op het mooie, goe-
de, fijne en bijzondere in de 
mensen om je heen, en hou 
daarom van ze.

De auto-
matische 
piloot
Door James Henderson 

Bron Discipleship Journal

Er is veel opwinding in 
de auto-industrie over het 
idee van een automatisch 
rijdende auto.

Deze slimme auto zou gegevens analyseren 
om botsingen te voorkomen terwijl hij de bes-
te route kiest naar je bestemming. Zou dit de 
“hands-free” bestuurder mogelijk maken wat 
slaap in te halen, de krant te lezen, een film te 
kijken of anderszins veilig te worden afgeleid? 
Het klinkt goed en ik kan niet wachten tot het 
eerste betaalbare, tweedehands model ter 
beschikking komt!
De doeltreffendheid van de automatische 
auto is afhankelijk van het communicatiesys-
teem dat gegevens oppikt uit allerlei bronnen, 
zoals camera’s, satellieten, sensoren, enz.

Voor wat betreft het leiden van ons leven, ge-
loven de meesten van ons in zo’n onafhanke-
lijk systeem. We denken dat we de innerlijke 

capaciteit bezitten om onszelf welke kant we 
ook willen op te kunnen sturen. Stel je voor: 
iets meer dan 7 miljard mensen op aarde, alle-
maal op de automatische piloot. Allemaal met 
individuele bestemmingen en verschillende 
snelheden. Botsingen gebeuren doorlopend. 
We botsen tegen elkaar, beschadigen elkaar 
en soms verklaren we anderen total loss.

Het probleem is dat we onszelf niet voorzien 
van het beste communicatiesysteem. Gees-
telijk gesproken, bestaat er maar één sys-
teem dat ècht werkt voor ons ontwerp en dat 
is God zelf. Kan het zijn dat onze menselijke 
botsingen optreden omdat we niet gelinkt zijn 
aan God, die onze automatische piloot acti-
veert door verbondenheid met Hem?

Het zou krankzinnig zijn om een automatisch 
rijdende auto te gebruiken zonder de bijbeho-
rende computer en betrouwbare gegevens. 
Op dezelfde manier is het waanzin om ons 
leven te leiden zonder de leiding van God.

Laat u begeleiden in uw 
reis door het leven.
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Door Dr. P. Sellappan

Gods 
liefde, 
toorn & 
oordeel

liefde vrij gegeven en vrij ontvangen moet worden. Liefde 
houdt een persoonlijke keus in. De Vader houdt vrijuit van 
de Zoon in de Geest en de Zoon houdt vrijuit van de Vader 
in de Geest. Er is een dynamische, vrij stromende liefde 
zonder enige druk of dwang. Zo zijn zij verbonden en zo 
werken ze. Dat is de liefde die Hij geeft aan jou en mij. Dat 
betekent dat God ons zijn redding niet zal opdringen. We 
moeten ernaar verlangen en het willen. Laten we, in het 
licht van zijn liefdevolle karakter ten opzichte van zijn hele 
schepping, nu kijken naar Gods recht, toorn en oordeel.

Gods recht
Gods recht is anders dan menselijk recht. Menselijk recht 
is gebaseerd op een aantal door mensen gemaakte regels, 
of ze nu juist zijn of niet. Rechters voeren recht uit door het 
interpreteren en toepassen van deze regels.
Maar Gods recht hangt samen met zijn goede bedoelin-
gen voor ons, niet een aantal regels. God schiep ons zodat 
wij zouden deelhebben aan zijn overvloedige leven als zijn 
eigen geliefde kinderen. Hij schiep ons om het leven met 
Hem te delen. Hij schiep ons voor liefde, vreugde, vrede, 
vrijheid, creativiteit, vriendschap en passie. Dit is Gods doel 
voor ons. Alles wat zijn goede doelen voor ons tegenwerkt, 
is onrecht voor God. Dat betekent dat zonde onrecht is 
omdat het ons berooft van het goede leven dat Hij voor 
ons bedoeld heeft.
Hij heeft al ingegrepen en zal volledig ingrijpen om onrecht 
te vernietigen en mensen te bevrijden zodat ze vreugde-
volle en bevredigende levens kunnen ervaren. 

Gods toorn
Gods toorn [of wraak], is, in tegenstelling tot die van ons, 
een ander aspect van zijn liefde. Gods toorn is niet in strijd 
of in tegenstelling met zijn liefdevolle karakter. God heeft 
geen gespleten persoonlijkheid. Hij is niet 90 procent liefde 
en 10 procent toorn. Hij is 100 procent liefde. Zijn toorn is 
een intense vorm van liefde met sterke gevoelens en emo-
ties voor zijn schepping. 
Het is rechtvaardige woede, vergelijkbaar met de boosheid 
van ouders als iemand hun kinderen misbruikt. Hij haat het 
om zijn kinderen te zien lijden.
Gods toorn is gericht op alle kwade machten die zijn goede 
bedoelingen voor de mensheid tegenwerken. God zal re-
soluut ingrijpen en alle kwade machten vernietigen die te-
gen zijn goede plan voor de mensheid werken. Alleen dan 
kan er echt recht zijn. 

Gods oordeel
Gods oordeel, hangt, net als zijn recht, samen met zijn 
goede bedoelingen voor de mensheid. Het Griekse woord 
voor oordeel is krisis. Het betekent uitkomen bij de waar-
heid en dan besluiten het te aanvaarden of niet. Het be-
tekent mensen de gelegenheid geven om te reageren op 

Gods waarheid die geopenbaard is in Christus. Het gaat 
om weten wie God is en wie zij zijn in Christus [kinderen 
van God], en ze de gelegenheid geven om zich te bekeren 
van hun ongeloof en de waarheid te omarmen.
In het oordeel geeft God mensen de gelegenheid om van 
dwaling naar de waarheid te gaan, van duisternis naar licht. 
Hij geeft ze de mogelijkheid om voor het leven te kiezen 
– een leven gevuld met liefde, vreugde, vrede, vrijheid en 
vriendschap. Het is alle mensen herstellen naar wat goed 
en heilzaam is. 

Jezus nam het allemaal op zich
Het goede nieuws is: Jezus heeft het volbracht - Gods 
recht, toorn en oordeel. Zijn lichaam werd geslagen en ge-
broken voor onze fysieke, mentale, emotionele en geeste-
lijke genezing en zijn bloed werd vergoten voor onze ver-
geving. 
Jezus overwon en versloeg de zonde en vernietigde alle 
pijn, lijden en dood aan het kruis. 
Hij deed dat voor ons zodat wij gerechtvaardigd konden 
worden, rechtgezet voor God en een liefdevolle relatie met 
Hem kunnen aangaan.
En hoe zit het met het recht voor Jezus? Hij zondigde nooit, 
dus de dood kon geen aanspraak op Hem maken. Zoals 
het recht vereist, verrees Hij uit het graf en voer Hij naar de 
hemel als een volmaakt mens en deelde dat leven met ons.
Hij nam een verheerlijkt lichaam aan, het lichaam dat jij en 
ik zullen ontvangen als we weder opgewekt worden. Jezus 
is onze nieuwe menselijkheid. Door Hem worden we heilig, 
volmaakt en rechtvaardig.

Redding vrij aangeboden
In Jezus heeft God voor eens en voor altijd afgehandeld 
met al onze zonde, onrecht, toorn en oordeel. Dus er is 
geen veroordeling voor hen die in Christus zijn.  Jezus heeft 
ons zijn volmaakte menselijkheid gegeven.
Niet alleen heeft Hij ons heilig en volmaakt gemaakt, Hij 
deelt ook zijn macht, rijkdom en glorie met ons, die Hij van 
zijn Vader ontvangen heeft. God deelt alles met ons—zijn 
leven en alles wat Hij heeft.
Na zijn wederopstanding, verscheen Jezus aan zijn disci-
pelen en gaf hen de opdracht om het Evangelie [Goede 
Nieuws] te verkondigen aan alle volken. Waarom? Zodat 
mensen overal het evangelie kunnen kennen, zich kunnen 
bekeren van hun ongeloof en bevrijd worden van hun zon-
den.
Als ze leren begrijpen wie God is en wie zij zijn in Christus 
[kinderen van God], zullen ze Gods genade ervaren—lief-
de, vergeving, verzoening, acceptatie, adoptie en eeuwig 
leven door de Heilige Geest. De Geest zal ze de kracht 
geven om hun nieuwe leven in Christus te leven en Gods 
liefde, vreugde, vrede en vrijheid te ervaren. Dat is echt 
goed nieuws voor ons.

LiefdeLiefde

Gods liefde
God is liefde. Liefde is het DNA van de Vader, Zoon en 
Geest. Zij leven in een dynamische en intieme liefdesrela-
tie, waarin ze volledig en zonder reserve aan elkaar geven 
en niets achterhouden. Hun liefde is ander-gericht, de fo-
cus ligt op anderen, niet op hen zelf. Dit is het soort liefde 
dat vreugde, vrede, eenheid, vrijheid, vriendschap en pas-
sie voortbrengt. En dit is de liefde die God geeft aan de 
mensheid. Dit is de reden waarom we geschapen zijn en 
waarom we hier op de planeet aarde zijn. God nodigt ons 
nu uit om een deel te zijn van zijn liefdesrelatie als zijn eigen 

geliefde kinderen. God houdt ontzettend veel van ons. Wij 
zijn tenslotte zijn kinderen. En we zullen altijd zijn kinderen 
zijn ongeacht in welke situatie we zitten of wat er met ons 
gebeurt. God wil dat niemand zijn overvloedige leven mis-
loopt. Hij wil iedereen in zijn koninkrijk (gezin). En Hij zal naar 
de einden van de aarde gaan om de verlorenen te zoe-
ken, zoals de herder die op weg ging om het ene verloren 
schaap te zoeken.  Iedereen – ongeacht kleur, ras, religie, 
leeftijd, geslacht, sociale status – is dierbaar voor Hem.

Maar God zal zijn liefde niet opdringen aan iemand omdat 

Gods toorn is een intense vorm van liefde; het is 
rechtvaardige woede, vergelijkbaar met de boosheid 

van ouders als iemand hun kinderen misbruikt.

De woorden recht, toorn en oordeel verschijnen meerdere keren in de Bijbel. Mensen interpre-
teren deze woorden op verschillende manieren. Dit artikel legt deze termen uit op een manier 
die overeenkomt met Gods liefdevolle karakter ten opzichte van zijn schepping.

  Lucas 15
  Jesaja 59: 14-16 en Efeziërs 

1:9-12
  Jesaja 59:14-17

  Hosea 11:8-9
  Openbaring 21:4

  Romeinen 8:1
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Communicatie

Waarom begrijp
je me niet?

Was ik echter geboren in die familie, had met 
hen samengewoond en was met hen opge-
groeid, zou alles wat ze zeiden, mij duidelijk 
zijn geweest.
Als we niet zijn geboren in een gezin maar ge-
adopteerd, kost het veel moeite en tijd om de 
taal en gewoonten te leren. Eenvoudigweg de 
adoptiedaad: het tekenen van de papieren, 
geeft ons nou niet bepaald meteen ook die 
vaardigheden.

Hetzelfde geldt voor onze hemelse familie. 
Wij zijn de geadopteerde zonen en dochters 
van God. Maar we moeten tijd in contact met 
Hem en elkaar doorbrengen, de gewoonten 
en de taal leren. Zoals door gebed, het lezen 
en bestuderen van de Bijbel, Hem de kans 
geven tot ons te spreken en tijd doorbrengen 
met andere christenen. We doen dit in de ge-
ruststellende wetenschap dat, hoewel we het 

nog niet volledig begrijpen en ons misschien 
nog geen volwaardig lid van de familie voelen, 
we wel volledig geaccepteerd zijn.

Wanneer een kind wordt geboren
Wanneer een kindje wordt geboren in een ge-
zin, of een gezin adopteert een jonge baby, 
duurt het jaren voordat het kind de taal en 
gebruiken leert, ongeacht de nationaliteit. De 
ouders verstoten het kind niet uit de familie, 
omdat hij of zij de hele tijd valt bij het leren 
lopen, of omdat hij of zij nog geen begrijpe-
lijke zinnen kan spreken. Integendeel, de ou-
ders haasten zich om het kind op te pakken 
als het is gevallen om de huilende peuter te 
troosten. Ze doen hun best om de vragen in 
enkele verkeerd uitgesproken woordjes te be-
grijpen. Waarom zou God, die veel meer van 
ons houdt dan een menselijke ouder ooit kan, 
anders omgaan met ons?

Hoe meer tijd en inspanning in Gods gezel-
schap doorgebracht, hoe eerder je jezelf 
vertrouwd voelt in Zijn gezin, en hoe meer je 
de familiewaarden, gedrag en de manier van 
spreken zult weerspiegelen.

Onlangs werkte ik voor een familie van Chinees / Taiwanese 
afkomst. Hoewel ik in hun midden zat, terwijl ze met elkaar 
praatten en ik duidelijk kon horen wat ze zeiden, was ik niet in 
staat om hen te begrijpen. 

Liefde

Onvoorwaardelijke liefde brengt 
ons tot een ommekeer.

Uit een 
interview…

Door Ewan Spence Ross 

Dit verhaal is een gedeelte uit een interview dat Grace Communion had met Allan Torrance, 
een professor theologie in Schotland:

“Ik was gezegend met een toegewijde, trouwe en liefdevolle 
vrouw. In een bepaalde periode in mijn leven was ik betrokken 
bij theologische gesprekken in Nederland. Ik vertrok regel-
matig naar Amsterdam. Er gebeuren veel niet-theologische 
dingen in Amsterdam en het staat ook wel bekend als een 
zondige stad. (Ik plaagde Jane hier graag mee.) Stel je nou 
eens voor dat mijn vrouw zich zorgen was gaan maken dat ik 
tijdens mijn reizen werkelijk betrokken raakte bij onrechtma-
tige activiteiten.
Ze had twee reacties kunnen geven. Ze zou gezegd kunnen 
hebben: “Alan, ik wil dat je weet dat als je zelfs maar nadenkt 
over een betrokkenheid bij verboden activiteiten terwijl je op 
reis bent, ik de kinderen krijg en de auto en jij dit voor de 
rest van je leven zal bezuren.” Ze zou puur de gevolgen en 
implicaties duidelijk kunnen maken als prijs van de zonde die 
ik zou kunnen begaan.

Of ze zou dit gezegd kunnen hebben, terwijl ze me uitzwaai-
de bij de voordeur van mijn huis: “Alan, ik wil dat je weet dat 
ik er altijd voor je zal zijn als je in de problemen komt, wat er 

ook op je weg komt. Je zult thuis altijd welkom zijn. Ik zal altijd 
van je houden, ik zal er altijd voor je zijn.” 
Maar vraag jezelf eens af…welke van de twee reacties zou 
mij eerder leiden naar betrokkenheid bij niet-theologische ac-
tiviteiten tijdens mijn reizen naar Amsterdam? Zonder enige 
twijfel kan ik zeggen dat ik in de eerste situatie veel meer 
geneigd zou zijn mijn eigen gang te gaan, omdat de eerste 
reactie in feite zei: er is geen echte onvoorwaardelijke liefde 
tussen ons, het is een deal op contractbasis. Als jij het spel 
speelt, speel ik het mee. Dat is geen liefde.

De tweede was oprechte, onvoorwaardelijke, kostbare liefde 
en dat is wat ons tot een ommekeer brengt. Dat is wat ons 
trouw maakt. Als we geraakt worden door de Geest, ont-
vangen we de ogen om te zien hoe ver God gaat in onvoor-
waardelijke liefde voor ieder van ons. Als je dat ziet en je mag 
leven in het licht daarvan, ben je bevrijd van de zonde. Het 
moedigt ons niet aan om erop uit te gaan en te zondigen, 
omdat we denken dat het niet uitmaakt. Het heeft precies het 
tegenovergestelde effect.”
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Verborgen
boodschappen

Achter mijn woorden zat een boodschap verborgen. Op-
gerold als een slang, wachtte deze boodschap om toe te 
slaan. Hoewel ik het niet zo had bedoeld, waren mijn woor-
den als gif binnengedrongen in de gedachten van mijn kind. 
Welke vernietigende uitwerking kunnen onze woorden op 
onze kinderen hebben? Denk eens na over het volgende:

Welke boodschap communiceren we?
Jan zorgt op school voor problemen. Hij doet niet zijn best, 
omdat hij een hekel heeft aan zijn onderwijzer. Zijn vader 
geeft de leerkracht de schuld en laat hem naar een andere 
klas overplaatsen. Bovendien zijn Jans ouders onlangs ge-
scheiden en zijn moeder is van baan veranderd, omdat zij 
niet met haar baas kon opschieten. Door dit alles heeft Jan 
de boodschap meegekregen dat je voor moeilijkheden be-
ter weg kunt lopen in plaats van ze op te lossen.

Door haar anorexia zijn Hilde en haar moeder bij een psy-
chiater terecht gekomen. Haar moeder vertelt de arts: “Ik 
heb altijd geprobeerd om Hilde goede eetgewoonten bij te 
brengen. Ik begrijp niet waarom ze zichzelf dit aandoet.” De 
dokter vraagt de tengere, roodharige jonge vrouw om haar 
moeder uit te leggen waarom ze zichzelf uithongert. Hilde 
huilt als ze zegt: “Mam, je hield ook niet van jezelf toen je 
dik was, waarom zou je dan wel van mij houden?”

Wat kunnen we eraan doen?
Net als de ouders van Jan en Hilde hebben ook wij door 
ons gedrag boodschappen gecommuniceerd die we nooit 
hardop zouden uitspreken. En als we ons hier hiervan be-
wust worden, kan dit vergif zich verspreiden in de gedach-
ten van onze kinderen. Wat kunnen we daaraan doen?

Let op uw woorden
Sommige woorden, bijvoorbeeld wat ik tegen de oppas 
van Jos zei, kunnen pijnlijk zijn voor uw kind. Toen ik ze uit-
sprak, dacht ik aan mijn eigen gevoelens. Mijn kleine vent 
had geen idee van de druk waaronder een alleenstaande 
ouder staat. Hij wist alleen het verschil tussen een mama 
die het fijn vond om bij hem te zijn en een mama die hem 
alleen maar vervelend vond.
Door na te denken over mijn woorden, werd ik ook ge-
dwongen om na te denken over mijn gedrag.

Terwijl Jos het weekend bij zijn vader was, dacht ik na 
over alle leuke dingen die het moederschap met zich mee 

brengt. Ik miste het voorlezen, de knuffels en het gelach als 
we kiekeboe spelen.

Een jongerenwerker vertelde me eens dat er 40 positieve 
boodschappen nodig zijn om één negatieve boodschap 
teniet te doen. Dus toen Jos terugkwam, keek ik hem aan 
en zei: “Jos, ik had het fout. Wat ik zei was niet goed. Wil 
je me alsjeblieft vergeven?” Daarna vertelde ik hem dat ik 
hem enorm had gemist, toen hij weg was.

Toen Jos ouder werd, probeerde ik andere manieren te 
vinden om hem te laten zien hoeveel ik van hem hield. 
Ik maakte bijvoorbeeld een mooi gedekte tafel voor ons  
tweeën en luisterde naar de verhalen over wat hij allemaal 
had meegemaakt. Ik heb ervaren dat het zich loont om 
eerst na te denken over wat je wilt zeggen en hoe je woor-
den zullen overkomen. Soms bracht dit wel eens pijnlijke 
momenten met zich mee, maar ik ben dankbaar dat ik heb 
geleerd om negatieve boodschappen om te zetten in po-
sitieve.

Mijn pogingen hebben geleid tot het overbrengen van 
waarden die van generatie op generatie kunnen worden 
doorgegeven. Want uiteindelijk zal mijn zoon op een dag 
mijn kleinkinderen moeten opvoeden!

Als ik de opvoeding van mijn kind kon overdoen
•  Als ik de opvoeding van mijn kind kon overdoen, zou ik 

mijn vingers meer gebruiken om te vingerverven dan om 
te wijzen.

•  Ik zou minder op de klok kijken en meer naar de dingen 
om mij heen.

•  Ik zou minder willen weten over zijn leven en meer willen 
meeleven.

• Ik zou meer willen wandelen en vliegeren.
• Ik zou minder serieus doen en meer spelen.
•  Ik zou door de velden willen rennen en naar de sterren 

willen kijken.
• Ik zou meer knuffelen en minder worstelen.
•  Ik zou minder ontmoedigen en meer aanmoedigen.
•  Ik zou meer tijd steken in het opbouwen van zijn eigen-

waarde dan aan het opbouwen van het huis.
•  Ik zou minder vertellen over de liefde voor macht en meer 

over de macht van de liefde.
Anoniem

Relatie Relatie

Door © Centrum voor Pastorale  (www.pastoralecounseling.org , overgenomen met toestemming) & Patti Townley Covert

                 “Jos is dit weekend bij mijn ex. Ik kijk er echt naar uit om even wat tijd voor 
mezelf te hebben!” zei ik tegen de oppas van mijn zoontje van drie. Ik dacht 
er niet bij na dat Jos hoorde wat ik zei, totdat hij stopte met spelen en naar 
me toe kwam. Met tranen in zijn ogen vroeg hij: “Mammie, wil je me dan niet 
meer?”
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Heer, als we het mis hebben, maak ons dan 
bereid om te veranderen, en als we gelijk heb-
ben, maak ons dan makkelijk om mee om te 
gaan.

- Peter Marshall

Wanneer de geest van een persoon verruimd 
is tot een nieuw idee, gaat die nooit meer 
terug naar zijn oorspronkelijke dimensie

- Oliver Wendell Holmes

“De echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het 
zoeken naar nieuwe landschappen maar uit 
het hebben van nieuwe inzichten.”

- Marcel Proust

“Bijna alle mannen kunnen tegenspoed ver-
dragen, maar als je echt iemands karakter wilt 
testen, geef hem dan macht.”

- Abraham Lincoln

“Wilt u hogerop komen? Begin dan af te da-
len. Denkt u aan een toren die de wolken zal 
doorboren? Leg dan eerst het fundament van 
nederigheid.”

- Sint-Augustinus

“Er zijn drie kostbare dingen die ik vast houd 
en koester. De eerste is vriendelijkheid, de 
tweede is matigheid, de derde is een nederig-
heid die mij ervan weerhoudt mezelf boven 
anderen te stellen. Wees vriendelijk en je kunt 
stoutmoedig zijn, wees zuinig en je kunt vrij-
gevig zijn; wees nederig en je kunt een leider 
onder de mensen worden”.

- Lao Tzu

“We kunnen niet alleen voor onszelf leven. 
Onze levens zijn onderling verbonden door 
duizenden onzichtbare draden, en langs deze 
meevoelende vezels worden onze acties uit-
gevoerd als doelen om tot ons terug te keren 
als resultaten.”

- Herman Melville

InzichtInzicht

De functie van 
bemiddelaar

Door 
Discipleship Journal

Je ziet soms relaties om je heen afbrokkelen omdat er onopgeloste ruzies zijn. 
Als je daar iets aan wilt doen, zijn hier een paar tips hoe je het kunt aanpakken:

•  Neem het initiatief en wacht niet af tot ze zelf bij je komen. 
Dit vraagt wel bereidheid van je om energie en tijd in hen 
te investeren.

•  Luister oprecht en onbevooroordeeld naar allebei, niet al-
leen naar het onrecht wat hen is aangedaan, maar ook naar 
hun gekwetstheid en gevoelens. Probeer een beetje achter 
hun woorden te kijken.

•  Het kan zijn dat ze in eerste instantie vijandig reageren (“Het 
is jouw zaak niet”), of er geen vertrouwen in hebben (“De 
ander zal toch nooit luisteren”). Je kunt dit doorbreken door 
eerst zelf met beide partijen te gaan praten, en daarna ook 

zelf aan beide partijen het standpunt van de ander uit te 
leggen, en ook ieders goede wil, als die aanwezig is.

•  Richt de aandacht van beide partijen op datgene wat ze 
aan goeds verliezen als ze dit conflict niet oplossen.

•  Vraag om een bereidheid de ander te vergeven, en ook om 
de ander tegemoet te komen.

•  Breng uiteindelijk de beide partijen bij elkaar, met jouw aan-
wezigheid erbij. Leid het gesprek als dat nodig is, en zorg 
ervoor dat ze met elkaar praten, en niet alleen tegen jou.

•  Vraag op een later tijdstip beide partijen nog eens bij elkaar, 
om te kijken of de vrede blijvend hersteld is.

Bloemetje 
bij het diner

Door Lamberta Danenberg Maar mijn nieuwsgierigheid wordt verbazing als beide par-
tijen niet eens meer weten, waarom ze elkaar al vijftien jaar 
lang niet meer wilden spreken. Maar gelukkig is daar het 
bloemetje. Conflict opgelost.
Veel conflicten ontstaan omdat we een verwachtingspa-
troon hebben van de ander. Vooral als iemand je heel na is. 
In de meeste families zijn er bepaalde verwachtingen. En 
oh wee als je het anders doet. Dan pas je niet meer in het 
beeld van de familie. De broer die ineens andere waarden 
en normen heeft. De dochter die niet kiest voor een dure 
opleiding, maar voor het artiesten vak. De oudste die vindt 
dat de jongste altijd naar hem of haar moet luisteren. De 
broer die zich tekort gedaan voelt of de zus die altijd al-
les moet opknappen. Zo kennen we allemaal onze eigen 
achtergronden.
Zolang ik gelijk wil hebben en mijn plaats zeker wil stellen 
zal er nooit een oplossing komen. Kijken naar de ander, je 
in hem verplaatsen, je nederig opstellen is essentieel. Dat 
wil niet zeggen dat de ander over je heen mag lopen. Het 
gaat om wederzijds respect en begrip. Maar soms heb je 
gelijk en toch ongelijk. 

Zo waren de leerlingen van Jezus ook twaalf verschillende 
persoonlijkheden. Ze wilden allemaal de belangrijkste posi-
tie hebben, en streden erom. De grote vraag was eigenlijk: 
Wat is mijn waarde? Jezus legde hen uit dat hij kwam om te 
dienen en niet om te heersen. Om zijn leven te geven voor 
de ander. Hij, de meester, waste hen de voeten. Je waarde 

ligt niet in je positie, maar hoe je er mee omgaat.
Bij ernstige conflicten heb je vaak een neutraal objectief 
persoon nodig om het gesprek te leiden, zodat emoties 
niet de overhand krijgen. En ja, dan kan een presentator 
dat conflict met de buren toch nog goed oplossen.
Helaas willen mensen het soms niet oplossen. Wat dan? 
Dan moet je de moed hebben het los te laten. Een con-
flict mag nooit je leven gaan beheersen. Hoe moeilijk het 
soms ook kan zijn. Het leven gaat door. Ook belangrijk om 
te beseffen, is dat zelfs als je een conflict oplost, dat niet 
wil zeggen dat je weer goede familieleden of vrienden kunt 
zijn. Soms ben je gewoon te verschillend. Je hoeft niet met 
iedereen onder een dak te leven, zolang je maar door de-
zelfde deur kunt gaan! Zelf heb ik dat als een opluchting 
ervaren, toen ik dat besefte. Ik kan ieder mens respecteren 
en liefhebben met de liefde van Jezus. Maar niet iedereen is 
mijn beste vriend. Er zijn mensen die mij niet aardig vinden 
en ik hen ook niet. Gewoon omdat onze karakters of onze 
denkwijzen botsen. Ik ga met ze om op basis van weder-
zijds respect, maar om conflicten te voorkomen ga ik niet 
met ze op vakantie.

Het zou mooi zijn als ik in dit stukje een antwoord had voor 
alle conflicten. Helaas die heb ik niet. Sommige problemen 
worden pas opgelost als Jezus terug komt op aarde. Mis-
schien begint Christus daarom wel met een bruiloftsmaal. 
Een diner, omdat wij als zijn kinderen ook nog heel veel 
hebben bij te praten en uit te praten.

Met nieuwsgierigheid kijk ik naar de t.v. waar een presentator iemand een bloemetje 
aanbiedt. Een bloemetje om een conflict op te lossen. 

In de meeste families zijn er 
bepaalde verwachtingen.

 (Mattheus 20: 20-28, 
Johannes 13)
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Zes mensen zaten, gevangen door het toeval, in 
sombere en bittere kou. Elk bezat een houten stok, 
tenminste, zo gaat het verhaal.

Hun stervend vuur had brandstof nodig, maar de eerste man 
zat apart. Want van de gezichten rondom het vuur, zag hij: 
er was er één zwart.

De volgende man die rondkeek, zag iemand, die niet in zijn 
kerk was gaan leven. En kon het niet opbrengen om het vuur 
zijn berkenstok te geven. 

De derde zat in gescheurde kleren. Hij rukte aan zijn jas. 
Waarom zou zijn stok worden gebruikt om de rijke nietsnutten 
te verwarmen!

De rijke man leunde wat achterover en dacht aan de rijkdom 
die hij had vergaard. En hoe te behouden wat hij had verdiend 
aan de luie en hulpeloze armen.

Het gezicht van de zwarte man stond naar wraak terwijl het 
vuur over zijn gezicht flakkerde. Want alles wat hij in zijn 
houten stok zag was een kans om de blanken te treffen.

De laatste man van deze hopeloze groep deed niets zonder 
kans op winst. Alleen geven aan hen die teruggeven; dat was 
hoe hij het spel speelde.

Hun stokken stijf vast gehouden in hun dode handen, was 
het bewijs van de menselijke zonde. Ze stierven niet van de 
kou daarbuiten. Ze stierven van de kou van binnen.

De kou 
van binnen


