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Geachte lezers...

Ook het afgelopen jaar zijn we weer met natuurram-

pen en armoedesituaties geconfronteerd. De tyfoon 

in de Filippijnen, waar we als Nederlanders zo spon-

taan vrijgevig op hebben gereageerd. De stroom 

asielzoekers, die ook dit jaar weer ons land hebben 

opgezocht. Armoede in ons eigen land, als gevolg 

van de economische crisis.

Rijkdom brengt altijd de vraag met zich mee: “Wat 

doe ik ermee?” “Waar gebruik ik het voor, hoeveel 

geef ik weg en aan wie?”

Ook als we minder rijk zijn in financieel opzicht, er-

varen we soms die vragen. Want er zijn vrijwel altijd 

mensen in de wereld, die het nog minder hebben 

dan wij.

Je kunt je afvragen: “Wanneer is het genoeg, wat 

kunnen en mogen we voor onszelf houden?”.

Ook armoede roept veel vragen op. Wat zijn de oor-

zaken en kunnen die weggenomen worden?

Helpt onze hulp eigenlijk wel? Wat kunnen we het 

beste doen?

In deze Lifeline willen we hier op een positieve ma-

nier naar kijken.

Rijkdom uitdelen kan op veel manieren en gaat ze-

ker niet alleen over geld.

Er zijn veel mensen, ook in Nederland, die inspire-

rende acties ondernemen om onze wereld tot een 

betere plek te maken. Er wordt onderzoek gedaan 

naar de effectiviteit van verschillende hulpvormen en 

daar komen ook positieve resultaten uit. 

De economische groei in delen van de wereld zoals 

India en China doet de armoede daar afnemen. 

Er zijn steeds weer opnieuw lichtpuntjes en tekenen 

van hoop, temidden van de armoede in deze wereld.

Jezus zei dat er in de wereld altijd armen zijn. Iedere 

dag worden wij weer uitgedaagd om hiermee om 

te gaan. Uitgedaagd om te helpen als we het zelf 

goed hebben. Of uitgedaagd om dicht bij de Heer 

te leven, als we gebrek lijden. Wie arm is in finan-

cieel opzicht, kan rijk zijn op allerlei andere terreinen. 

Financieel rijkeren kunnen iets missen wat sommige 

armen wel bezitten. In die zin zijn we allemaal wel op 

een bepaalde manier arm of rijk.

Veel inspiratie toegewenst bij het lezen van deze  

Lifeline,

Denise de Moei
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Samenleving Samenleving

Deel je rijkdom... 
Wat vind jij?
Marianne over ‘Deel je rijkdom’
“Wat is armoede, wat is rijkdom? Dat ligt in elk land anders. In een dorp in Roemenië zagen we 
oude mannen en vrouwen bieten uit de grond halen. Hun handen waren helemaal verweerd. 
Hoogbejaarden die nog steeds hard moeten werken om te overleven. Dat soort armoede ken-
nen we in Nederland niet.”

Elbert over ‘Deel je rijkdom’
Echte rijkdom is niet te koop. Die deel je. Met al onze individuele welvaart zijn 
we er niet gelukkiger op geworden. Ik merk zelf steeds weer dat ware rijkdom 
niet te koop is. Die ontvang je alleen als je ervan deelt. Als je in verbinding 
staat met God en elkaar. 

Nicole over ‘Deel je rijkdom’
“Je bent hartstikke rijk als je in Nederland je huisje-boompje-beestje hebt. Een 
plek om te wonen, een baan, kunnen studeren. Je kunt delen waar je veel van 
hebt.” 

Bron: Tear tegen armoede
www.tear.nl

door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke 
om in de hemel te komen’.”
En dan lees ik het verhaal over de weduwe met de penning 
en de rijke Farizeeër. Het gaat dus ook om wat je geeft in 
verhouding tot wat je hebt.

Zwerver
Ik zit niet vast aan bezittingen, maar ben wel gehecht aan 
plekken. Ons huis, daar ben ik aan gehecht. Ik deel mak-

kelijk uit. Mensen komen hier bijna dagelijks dingen lenen 
of gebruiken. We delen onze spullen met anderen. We had-
den ooit een zwerver in onze tuin. Die zat er ook bij min 
tien. Het bleek een ex-gedetineerde. Die hebben we in huis 
gehaald en later naar Amsterdam gebracht. Geven geeft 
vreugde. Delen geeft vreugde. Het is een geheim dat je 
ontdekt door het te doen.”

Marianne Zonneveld

Paradijs
“Ik ben nog niet tevreden over hoe ikzelf met de ongelijk-
heid in de wereld omga. Daar voel ik me regelmatig schul-
dig over. Wij hebben het zo verschrikkelijk goed.”
“Geld geven hoort er daarom zeker bij, ook al los je het 
daar niet allemaal mee op. Dankbaar zijn is goed, maar ook 
daarmee ben je er nog niet. Wij hebben als rijke westerlin-
gen zelf schuld aan de scheve verhoudingen, maar wij zit-
ten toevallig aan de goede kant. Wij zitten in het paradijs.”

Gereedschap en tijd
“Daarom vind ik ‘Deel je rijkdom’ een heel goed thema. 
Want rijkdom delen kan op veel manieren. Wij hebben 
bijvoorbeeld een schuur vol machines en kennen een Af-
ghaanse jongen die metaalbewerking wil leren. Hem stellen 
we onze gereedschap en tijd ter beschikking.”
“In de bijbel staan hele radicale dingen over rijkdom delen. 
Jezus zegt bijvoorbeeld tegen de rijke man ‘verkoop je huis 
en volg mij’. En: ‘het is voor een kameel makkelijker om 

Klein duwtje
“Op reis met Tear heb ik zoveel mooie mensen ontmoet die 
van het weinige dat ze ontvingen deelden met hun familie 
en buren. Het ontroerde me gewoon om te zien hoe geluk 
en blijdschap dan tastbaar en aanstekelijk zijn.”
“Door te delen van mijn rijkdom, qua geld, muziek en talen-
ten, kan ik mensen dankzij een klein duwtje in de rug zien 
opklimmen uit armoede of hopeloosheid en daar krijg je 
zoveel geluk voor terug.”

“In Kenia heb ik in de ogen van zingende mensen een 
weerbarstige vreugde gezien die zich niet klein liet krijgen 
door honger of hopeloosheid. Daar kunnen wij hier in het 
Westen nog een puntje aan zuigen.” 
“Ik heb ontdekt: we beginnen in ons eentje niets. We heb-
ben elkaar nodig.”

Elbert Smelt

“Als student houd ik niet veel geld over om van te delen, 
maar ik heb andere dingen om te geven. Tijd bijvoorbeeld. 
Die deel ik door anderen te helpen en door mensen te be-
moedigen.”

Welkom
“Rijkdom moet gedeeld worden. Zo ben ik ook opgevoed. 
Ik zit zelf niet vast aan mijn bezittingen, ze doen me weinig. 
Mijn kleren zou ik zo weggeven aan arme mensen. Zonder 
mobiel kan ik niet veel, maar ook die laat ik weleens bewust 
thuis. Extreem rijk zijn lijkt me al helemaal niets, een klein 
huisje is goed genoeg. Waar het voor mij om gaat is dat 

mensen zich bij ons welkom voelen.”

Omkijken
“Als mensen me geld vragen op het station vraag ik wat ze 
ermee willen doen. Als de persoon me eerlijk lijkt, geef ik 
iets. Een christen heeft, vind ik, extra verantwoordelijkheid 
in het omgaan met armoede en rijkdom. Het is een van je 
taken: omkijken naar medemensen die het zwaarder heb-
ben dan jezelf. Het is iets wat elke christen zich elke dag 
opnieuw zou moeten voornemen.”

Nicole Uittenbogaard, student
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Relatie

Werkt mijn 
hulp wel?

Bewustwording

Je kunt de druk ervaren om mee te doen

Leven in 
een rijk land

Door Christianity Today

Ons land heeft, ondanks de economische recessie van de afgelopen jaren, nog al-
tijd veel invloeden van rijkdom. Ongemerkt kun je daardoor worden meegesleept.

De 5 meest effectieve manieren om 
mee te helpen aan de vermindering 
van armoede wereldwijd:

“Doe jezelf niet te kort”, roept het reclamespotje over auto’s, 
verzorgende crèmes, of de nieuwste stamppotmix. De bood-
schap is dat je het waard bent om jezelf te omringen met al 
die producten. Alsof het niet hebben van al deze materiële 
spullen iets minderwaardigs is.
Goed voor jezelf zorgen, jezelf verwennen, is de standaard-
norm in reclame. Dat kan je ongemerkt beïnvloeden.

Anderen hebben het ook
Als iets een trend wordt, zoals bijvoorbeeld cupcakes maken, 
een bepaalde huisinrichting, of een modestijl, lijkt het jouw 
waarde op te krikken als je daar ook aan mee doet. Je hebt 
het dan goed voor elkaar, bent modern, leuk, intelligent en 
vooruitstrevend.

Druk, druk, druk
Een goed leven betekent dat je een baan hebt, een sociaal 
leven, hobby’s en dat je nog talloze andere dingen doet. De 
meesten van ons hebben het druk. “Druk zijn” betekent dat 
je modern en sterk bent. Maar druk zijn kan ook betekenen 
dat je zoveel tijd steekt in het onderhouden van jezelf dat er 
weinig tijd overblijft voor wat goed is voor anderen.

Ben je jezelf hiervan bewust, dan kun je betere beslissingen 
nemen. En ontdekken, dat als je jezelf wat minder door dit 
soort dingen laat meeslepen, je vrijheid groter wordt.

Overvloed aan keus
In de supermarkt is de keus steeds groter geworden. Rijen 
met verschillende koffiesoorten, theesmaakjes, soorten chips 
of vleeswaren. Ook in de technologie en gadgets zie je dit. 
Allerlei soorten mobieltjes, camera’s, laptops enzovoort. Up 
to date blijven kost sowieso behoorlijk wat tijd en energie en 
ongemerkt kan er een druk uitgaan van deze grote hoeveel-
heid keus. Je kunt het gevoel krijgen dat je achterloopt als je 
niet weet wat de nieuwe producten zijn, of ze niet gebruikt.

Reclame

1. Breng schoon water naar plattelandsdorpjes.
2. Financier ontwormingsbehandelingen voor kinderen.
3. Voorzie in muskietennetten.
4. Sponsor een kind.
5. Geef houtovens.

(deze leveren het meeste resultaat op in verhouding tot de kosten)

Wat jij kan doen voor een ander mens, op kleine schaal,
is onmisbaar en heel bijzonder.

Door : Christianity Today

Je hart breekt soms, als je de nood in de wereld om je heen ziet. Je wilt er iets aan doen, maar 
je voelt je misschien machteloos omdat de problemen zo groot zijn. Wat kan jij doen? Ben je 
niet alleen maar een druppel op een gloeiende plaat?

Uit onderzoek is gebleken, dat armoede de afgelopen de-
cennia wel degelijk fors is afgenomen over de hele wereld. 
In Armoede in Cijfers: De Veranderende Staat van Internatio-
nale Armoede van 2005 tot 2015, schreven de onderzoekers 
Laurence Chandy en Geoffrey Gertz dat aan het begin van de 
jaren ’80 “meer dan de helft van alle mensen in ontwikkelings-
landen in extreme armoede leefde”. Ze rapporteerden dat dit 
cijfer 50 procent kleiner geworden was in 2005. In 2010 “le-
ven er nog minder dan 16 procent in armoede en minder dan 
10 procent zal waarschijnlijk arm zijn in 2015.”

Volgens Chandy en Gertz vindt de afname van armoede nu 
plaats in alle gebieden van de wereld.
De ontwikkelingen in Azië zijn de hoofdoorzaak hiervan: “het 
grootste aandeel van de afname van internationale armoede 
kan worden toegeschreven aan de twee zich ontwikkelende 
giganten, India en China. Zij alleen zijn al verantwoordelijk 
voor driekwart van de [verwachte] afname van de armen in 
de wereld.”

Niet grote donaties, micro-ondernemingsprogramma’s of 
sponsoring van kinderen, maar puur economische groei, 
heeft deze verandering tot stand gebracht. 
De economische groei in India en China doet de armoede 
daar afnemen. Op een veel grotere schaal dan onze individu-
ele hulp veroorzaakt. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar je zou 
je kunnen afvragen of het dan wel zin heeft om individuele 
hulp te geven. 
Toch blijft juist deze individuele, persoonlijke hulp onmisbaar. 

Waarom? Omdat grote economische ontwikkelingen onper-
soonlijk zijn en komen en gaan. Ze houden zich niet bezig 
met individuele situaties. Er is geen sprake van persoonlijke 
zorg en liefde.
Zo is bijvoorbeeld gebleken, dat het jarenlang sponsoren van 
een kind in een ontwikkelingsland, met aandacht en zorg, 
meetbare blijvende resultaten oplevert. Niet alleen financieel 
maar ook op andere terreinen (zie ook “Het effect van hoop”, 
op pagina 8). 
Economische ontwikkelingen veranderen steeds weer, ze ko-
men en gaan, maar liefde blijft. De zorg voor mensen doet 
iets, wat de overheid niet kan.
Bovendien kijkt liefde niet alleen maar naar meetbaar finan-
cieel resultaat.

De zorg voor een arme stervende levert waarschijnlijk geen 
meetbaar financieel resultaat op, maar is wel oneindig waar-
devol. Net zoals aandacht voor verstandelijk gehandicapten 
in ontwikkelingslanden, of voor verwaarloosde wezen in Roe-
menië. Het komt misschien nooit in de landelijke cijfers terug, 
maar het is zo belangrijk. Wat jij kan doen voor een ander 
mens, op kleine schaal, is onmisbaar en heel bijzonder.

En de liefde van God gaat zelfs nóg een stapje verder. Vanuit 
God gezien is liefdevolle hulp goed, zelfs als de ander er niets 
nuttigs mee doet, of de geboden hulp niets waard lijkt te zijn. 
Hij stelt zijn goedheid beschikbaar voor iedereen; de zon, de 
regen, zijn vergeving. Zo is Hij. Jezus is voor ieder mens ge-
storven aan het kruis.

Door Discipleship Journal
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Door Denise de Moei Ik hou ook van muziek, van tekenen en van heel veel lezen. 
En ik hou van de natuur, van lekker wandelen in het bos 
en van fietsen langs rivieren. Er is zoveel waar ik van hou.
Mezelf omringen met al die dingen en bezigheden maakt 
me gelukkig en dus wil ik dat het liefst doen. Dat denk ik 
tenminste.
Maar iemand die mij ooit heeft bedacht zegt hierover iets 
heel anders tegen mij!
Hij zegt: “Gelukkig zijn jullie die arm zijn…” en: “Geven 
maakt gelukkiger dan ontvangen” en: “Wie niet alles wat 
hij heeft, achterlaat, kan mijn leerling niet zijn”. (1)

Deze opmerkingen komen bij Jezus vandaan.
Waarom zegt hij dit soort dingen? Hoe kan het toch mo-
gelijk zijn, dat je gelukkiger wordt als je dit soort richtlijnen 
opvolgt?
Jezus zegt zelfs: “Pas op als je rijk bent!” en “Je zegt dat 
je rijk bent, dat je alles hebt wat je wilt en niets meer nodig 
hebt. Je beseft niet hoe ongelukkig je bent, hoe armzalig, 
berooid, blind en naakt.” (2) Dat is niet zomaar een opmer-
king, dat gaat over je hele kijk op het leven!

Hier kun je natuurlijk eindeloos theoretisch over filosoferen, 
maar in feite krijg je hier vooral inzicht in als je er naar be-
gint te leven. Hier zou ik dus dit artikel kunnen eindigen en 
zeggen: “Probeer het uit!” 
Maar als jij als lezer(es) bent zoals ik, heb je misschien nog 
iets meer tijd nodig om het echt tot je te laten doordringen. 
Vandaar de rest van dit artikel.

Misschien herken je wel dat gevoel dat je soms ineens kan 
overvallen als je alles lijkt te hebben wat je wilt: “Is dit het 
nou?” Je kunt je ineens zo leeg voelen, alsof het allemaal 
zinloos is.
God legt ons uit hoe dat komt: we zijn gemaakt voor liefde. 
We zijn gemaakt om anderen lief te hebben. Zonder liefde 
zijn we niets en hebben we niets aan welke bezitting dan 
ook. Wat we ook doen, hoeveel we ook verzamelen, zelfs 
wat we ook voor anderen doen, als het niet uit liefde is laat 
het ons leeg achter. Hebben we wel lief, dan wordt ineens 
alles zinvol.

Je kunt er ook andersom naar kijken: de liefde die andere 
mensen jou geven, of juist het gemis daaraan, wat doet 
dat met jou? Je hebt misschien wel herinneringen waarin je 
zo gelukkig was omdat een ander van je hield. En momen-
ten van verdriet omdat een ander jou zijn liefde onthield.

Het lastige is natuurlijk dat we niet kunnen regelen dat an-
dere mensen ons de liefde geven die wij nodig hebben. En 
het heel vervelende is, dat wij de ellende daarvan voelen 
in ons eigen lijf.
Daaruit kan een neiging voortkomen om zelf te proberen 
het gemis op te lossen; door zo goed mogelijk voor onszelf 
te zorgen. We denken dan: “Ik heb niemand nodig”. He-
laas is die zelfzorg niet meer dan een tijdelijk doekje voor 
het bloeden en werkt het op lange termijn slecht.

Gelukkig laat God iets zien wat wel werkt. Hij houdt zelf 
oneindig veel van je en dat mag je iedere dag vrij ontvan-
gen. En als je dan vervolgens met zijn hulp van anderen 
houdt, kun je ontdekken dat de kracht en innerlijke vrede 
die dat op termijn met zich meebrengt, de ellende van het 
gemis wat anderen je aandoen overstijgt. Je ontdekt dan 
dat geen eigenliefde opweegt tegen het ontvangen van de 
liefde van God en het uitdelen van die liefde aan anderen. 
Dat als je die liefde hebt, je overduidelijk het belangrijkste 
hebt. Dat vult je en brengt je tot bloei op een manier die 
je onmogelijk met materie en goed voor jezelf zorgen voor 
elkaar kunt krijgen.
Daarom zegt God dan ook dat alleen als jij je leven opgeeft 
(dus alles wat je doet met als hoofddoel zelf gelukkiger te 
worden), je het echte leven kunt vinden.
Je ontdekt dan dat God voor je zorgt, op een betere ma-
nier dan jij ooit had kunnen verzinnen.
En je ontdekt dat anderen liefhebben het leven is waarvoor 
je gemaakt bent.

Als je dat gaat doen, begin je mee te doen met het eerlijk 
verdelen van rijkdom. Dan geef je namelijk datgene van 
jezelf, wat bedoeld is voor de ander.

1 Lucas 6:20, Handelingen 20:35, Lucas 14:33
2 Lucas 6:24, Openbaring 3:17

InzichtInzicht

Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid.

Zonder liefde zijn we niets en hebben we niets 
aan welke bezitting dan ook.

Ik hou van winkelen. Van kijken naar kleren, oorbellen en douchecrèmes. En 
van nog veel meer.

wereld
De omgekeerde

8 | LifeLine
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Millenniumdoelen
Bron Micha Nederland Millenniumdoel 1 | De armoede halveren en minder 

mensen honger
Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is in 2015 
ten minste voor de helft teruggebracht ten opzichte van 
1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan 
een dollar per dag te besteden heeft. In 1990 moesten 1,2 
miljard mensen wereldwijd zien te overleven met minder 
dan een dollar per dag. In 2015 moet dit dus zijn terug-
gebracht tot de helft: 600 miljoen.

Millenniumdoel 2 | Iedereen naar school
Onderwijs is een basisrecht. Toch gaan er wereldwijd 104 
miljoen kinderen niet naar school en is 1 op de 6 mensen 
analfabeet. In ontwikkelingslanden is het percentage kin-
deren dat niet naar school gaat 20%. Goed onderwijs is 
van groot belang voor de bestrijding van armoede. In 2015 
moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.

Millenniumdoel 3 | Mannen en vrouwen gelijkwaardig
In 2015 moeten mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en als 
zodanig worden behandeld. Mannen en vrouwen hebben 
formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale 
mensenrechten-verdragen. In de praktijk blijkt echter dat 
vrouwen veelal worden gediscrimineerd en achtergesteld.

Millenniumdoel 4 | Minder kindersterfte
Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde 
verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn terug-
gebracht ten opzichte van 1990. Wereldwijd sterven ruim 10 
miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. In Afrika is dat 
ongeveer 1 op de 5 kinderen, in Nederland 1 op de 200.

Millenniumdoel 5 | Verbeteren van de gezondheid van moeders
Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan 
de gevolgen van hun zwangerschap. In de millenniumdoe-

len is vastgelegd dat moedersterfte in 2015 met driekwart 
moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te 
kunnen realiseren zijn reproductieve en seksuele rechten 
voor vrouwen essentieel.

Millenniumdoel 6 | Bestrijding van hiv/aids, malaria 
en andere dodelijke ziektes
Voor het jaar 2015 moet de verspreiding van aids, ma-
laria en andere dodelijke ziektes zijn gestopt. Wereldwijd 
zijn er 39 miljoen mensen besmet met het hiv/aids-virus. 
Het grootste deel daarvan, 25 miljoen mensen, leeft in 
Sub Sahara Afrika. In deze regio is aids de belangrijkste 
doodsoorzaak. Een andere veel voorkomende doodsoor-
zaak in Afrika is malaria, namelijk 90% van de 1 miljoen 
malaria-slachtoffers per jaar.

Millenniumdoel 7 | Bescherming van het milieu
Iedereen heeft schoon drinkwater en minder mensen leven 
in sloppenwijken. Meer mensen leven in een duurzaam mi-
lieu in 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling 
in nationaal beleid en halvering van het aantal mensen zon-
der toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 zijn de levens-
omstandigheden van ten minste 140 miljoen bewoners van 
krottenwijken aanzienlijk verbeterd.

Millenniumdoel 8 | Eerlijk handelssysteem
Toegang tot betaalbare medicijnen, minder schulden voor 
ontwikkelingslanden. De eerste zeven millenniumdoelen 
gaan over het verbeteren van de situatie in ontwikkelings-
landen. Het achtste millenniumdoel gaat over wat de rijke 
landen moeten doen of veranderen om de millenniumdoe-
len te kunnen realiseren. Voorbeelden zijn het maken van 
afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een eer-
lijk handelssysteem en het vinden van een oplossing voor 
het schuldenvraagstuk.

InformatiefInspiratie

Het effect 
van hoop

Bron Christianity 
Today, juni 2013

Er is een onderzoek gaande onder kinderen over de manier waarop ze zichzelf en de wereld 
om hen heen beleven. De resultaten zijn opmerkelijk.

In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belang-
rijkste wereldproblemen aan te pakken. De hier genoemde acht concrete doelstellingen zijn in 
VN-verband vastgelegd:

Bruce Wydick, professor in de economie en internationale 
studies in San Francisco, leidt het onderzoek. Zo is aan arme 
kinderen gevraagd om een tekening te maken van zichzelf in 
de regen. Dezelfde opdracht is ook gegeven aan kinderen die 
in een sponsorproject zijn opgenomen.
De arme kinderen tekenden zichzelf vaak zonder kleren, zon-
der paraplu en verdrietig of boos in de regen. De gespon-
sorde kinderen maakten een veel positievere tekening van 
zichzelf. Blij, met een paraplu boven hun hoofd en met kleren 
aan. En met een zonnetje achter de wolken.
Uit zijn onderzoek is gebleken, dat het sponsoren van kinde-
ren in ontwikkelingslanden bijzonder veel resultaat geeft. Het 
blijkt zelfs één van de meest effectieve manieren te zijn om 
mensen uit de armoede te halen. Van de gesponsorde kin-
deren behaalt 27-40% meer hun middelbare schooldiploma 
en 50-80% meer een universiteitsdiploma, dan hun niet ge-
sponsorde leeftijdsgenootjes. Ook blijken ze 14-18% meer 
kans te hebben op een baan met salaris en 35% meer kans 
op een kantoorbaan of een vergelijkbare baan. Veel gespon-
sorde kinderen worden zelf onderwijzer en ze behalen eerder 
een positie van leiderschap in de maatschappij en de kerk.
(dit onderzoek is uitgevoerd door Bruce Wydick, bij een gro-
te, internationale christelijke kindsponsor organisatie: Com-
passion. Zie hun website voor het totale onderzoek).

Waarom werkt dit soort ontwikkelingswerk zo goed?
Bruce stelde zelf die vraag aan Wess Stafford, de oprichter 

van Compassion, tijdens een ontmoeting waarin hij de re-
sultaten van zijn onderzoek presenteerde. “Hoop”, zei Wess 
Stafford. 

Als iemand arm is en je geeft hem geld, dan verbeter je zijn 
situatie. Je haalt hem uit de armoede. Maar je haalt de ar-
moede misschien niet uit hem. In zijn innerlijk is de kans groot 
dat hij zichzelf blijft zien als een afhankelijk persoon, als een 
arme die zelf niet in staat is om zijn situatie te veranderen. Als 
je daarentegen een kind van jongs af aan kleding, onderwijs, 
voedsel, gezondheid, een verantwoordelijke opvoeding en 
een positieve omgeving geeft, ontvangt het kind hoop; het 
gaat positiever over zichzelf en zijn omgeving denken. Naar-
mate een kind opgroeit en de resultaten zichtbaar worden, 
neemt de hoop toe. Het kind durft te dromen, actie te onder-
nemen, zijn best te doen. Het ziet zichzelf niet langer als een 
hulpeloze arme.

Het effect van hoop is onvoorstelbaar.
En ook jij kunt daar zomaar een cruciale rol in vervullen. Voor 
kinderen in ontwikkelingslanden en ook in je eigen omgeving. 
Door te geloven in een ander, zijn of haar potentieel te er-
kennen, aan te moedigen en mee te helpen om het mogelijk 
te maken, kun je een verbazend effect hebben. Hoe jonger 
iemand is, hoe ontvankelijker. Maar zelfs voor volwassenen 
en ouderen is het een goede benadering. Geef jouw gift van 
hoop aan anderen, je geeft er iets heel waardevols mee!

Het kind durft te dromen, actie te ondernemen, zijn best te 
doen. Het ziet zichzelf niet langer als een hulpeloze arme.
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We gaan 

begrijpen wat 

wij kunnen doen, 

als we een nieuw hart 

van God ontvangen

Inzicht Inzicht

Door Redactie Lifeline En als je dan die euro’s in de collectebus hoort vallen, of je 
doet die overschrijving, dan krijg je een goed gevoel. Dan 
is mijn schuldgevoel weer verdwenen – tot natuurlijk de vol-
gende vraag om hulp komt. Herken je dat?
En is dit de manier waarop het zou moeten werken?
Ik denk eigenlijk van niet.

Wat vind je van deze uitspraak:
“Wat er in de Bijbel staat over de armen, is geen lijstje 
van dingen die ik nog moet doen, geen extra last op mijn 
schouders. God wil me veranderen in een nieuw iemand. 
Hij wil dat ik in de liefde van Christus rust vind. En als die 
liefde van Christus mijn motivatie bij alles wordt, dan zal 
mijn liefde voor de armen op een natuurlijke manier vanuit 
mijn hart tevoorschijn komen.” 
En deze:
“Getallen duizelen me omdat het niet gaat om getallen. Een 
miljoen, 20 miljoen, 200 miljoen. God heeft me niet gescha-
pen om me om getallen te bekommeren. Getallen geven je 
alleen maar een schuldgevoel. Thabitha. Gabriel. Sarath. 
Lavender. Josué. Om hen bekommert God zich. Van hen 
wil God dat ik houd. “ 
(uit: Levende Hoop, Amber Schooneveld, blz 42 en 36)

Schuldgevoel is tijdelijk. Het kan een goede start zijn, als je 
jezelf realiseert dat je tekortschiet in liefde. Dat je te vaak 
onverschillig bent. Maar schuldgevoel is niet voor meer be-
doeld dan voor een nieuwe start. Het is niet bedoeld om 
dagelijks mijn acties te motiveren.
Bovendien kan mijn schuldgevoel verkeerd zijn. Je kunt je 
schuldig voelen omdat je aan de verwachting van anderen 
wilt voldoen, of omdat je door je emoties wordt meege-
sleept.

Je kunt jezelf schuldig voelen over het leed in de hele we-
reld en niet weten hoe je het moet aanpakken of waar je 
moet beginnen. Dat verlamt zo, dat je dan maar niets doet. 
Behalve als er collectebussen aan de deur komen.
Maar wij kunnen in ons eentje onmogelijk alle leed van de 
hele wereld verhelpen. Toch kan het soms wel zo voelen, 
alsof dat jouw taak is. Het wordt dan zo overweldigend, 
dat je jezelf gaat afsluiten, omdat het allemaal te veel is. 
Er zijn toch ook nog zoveel andere mensen? En veel van 
hen veroorzaken zelfs het leed! Waarom doen zij er niet iets 
aan? Ik ben in mijn eentje toch maar een druppel op een 
gloeiende plaat.

God weet dat het moeilijk voor ons is om te begrijpen wat 
we het beste kunnen doen in een wereld die zo overvol 
ellende zit. Hij schreef dit voor ons op: “Want wij zijn door 
Hem gemaakt, geschapen in Christus Jezus om goede 
werken te doen, die God voorbereid heeft, opdat we daarin 
zouden leven” (Efeziërs 2:10). Het is onmogelijk om in ons 
eentje alles te doen en daarom hoeft dat ook niet.
Wij hebben ons eigen stukje gekregen, ons deel om te 
doen. En God wil dat aan ons laten zien. 
Hoe doet Hij dat? Door ons een nieuw, liefdevol hart te 
geven, een hart dat van Hem komt, dat in contact is met de 
Heilige Geest. Dan kunnen we gaan zien met Zijn ogen en 
beginnen we te begrijpen wat wij mogen doen.
“Als een schepsel precies doet waarvoor het geschapen 
is gebeurt er iets: dan gaat het zingen. Dan vindt het blijd-
schap, zin en voldoening. Aan mijn doel beantwoorden 
door de armen om me heen lief te hebben en te dienen 
is helemaal geen last op mijn leven; ik vermoed dat ik 
daardoor juist pas echt ga leven.” (Levende Hoop, Amber 
Schooneveld, blz 42)

12 | LifeLine LifeLine | 13

*Johannes 17:20

Ik geef omdat ik 
me schuldig voel…

Tv-programma’s over honger en aids in Afrika, mensen aan de deur met een collectebus voor 
kanker, post over allerlei goede doelen, soms geef ik daar geld aan omdat ik er een schuldgevoel 
van krijg. Zo van: “Het hoort dat je regelmatig wat geeft, als je enigszins een goed mens bent.”
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InzichtInzicht

Je bent 
het waard!

We leerden Mark* kennen toen hij net uit de gevangenis 
kwam. Hij had een baantje nodig en wij boden hem die 
kans. Hij mocht in ons bedrijf werken. Na een half jaar 
bleek, dat hij regelmatig een greep in de kas deed.

Tja, als je alles van tevoren weet…

Je kunt je soms afvragen of het wel zin heeft om mensen te 
helpen. Vooral mensen zoals Mark!
Die misbruik van je goede bedoelingen maken. Zulk on-
verantwoordelijk gedrag zorgt er natuurlijk niet voor dat je 
enthousiaster wordt.
En soms nemen mensen je hulp wel aan, maar blijven ze 
zelf heel passief, waardoor er niets verbetert. 
Moet je er dan maar mee ophouden? Of liever: helemaal 
niet aan beginnen?

Je kunt niet altijd weten wat iemand met je hulp gaat doen. 
Maar als dat je weerhoudt om een ander te helpen, plak je 

eigenlijk al van tevoren een etiket op die persoon, zo van: 
die zal het wel niet waard zijn! Dat is ook niet helemaal fair. 
Bovendien heeft hulp een veel grotere kans van slagen als 
je vertrouwen in de ander uitspreekt. Als je er positief aan 
begint. 

Jezus liet iets onvoorwaardelijks zien in zijn hulp aan men-
sen. Hij nam Judas aan als zijn discipel. Hij ging op bezoek 
bij Zacheüs, een landverrader en gaf hem respect. Hij gaf 
iedereen te eten en genas mensen die bij hem kwamen. Bij 
Jezus hoefde niemand eerst te bewijzen dat hij het waard 
was om geholpen te worden. In Zijn ogen was iedereen 
het waard.

Daarnaast sprak Jezus mensen ook aan op hun verant-
woordelijkheid. “Als je dezelfde fouten blijft maken, wordt je 
situatie uiteindelijk nog erger dan hij was”, zei hij tegen een 
man die hij net genezen had (in Johannes 5). En de massa 
die achter hem aan liep om opnieuw te eten van hem te 
krijgen, vertelde hij: “Kom niet voor eten, dat maar tijdelijk is 
en vergaat, maar kom voor wat echt belangrijk is”.
Jezus laat zien, dat onvoorwaardelijke hulp geven en een 
verantwoordelijke reactie daarop vragen hand in hand kun-
nen gaan. 

*De voorbeelden van Mark en Roza zijn fictief

Roza* raakte zwanger als tiener. We namen haar in 
huis en hielpen haar financieel. Inmiddels gaat het 
goed met Roza. Ze heeft haar studie afgemaakt, werkt 
en woont zelfstandig met haar dochtertje in een flat. 

Bron Discipleship Journal

Liefhebben is op zich al 
kwetsbaar zijn. Heb alles lief 
en je hart zal zeker uitgekne-
pen en mogelijk gebroken 
worden. Als je er zeker van 

wilt zijn dat je hart intact blijft, 
zou je je hart aan niemand 
moeten geven, zelfs niet 

aan een dier. Omwikkel het 
voorzichtig met hobby’s en 
luxeartikeltjes, vermijd alle 
verwikkelingen en sluit het 

veilig op in een kistje of in de 
grafkist van je egoïsme. 

C.S. Lewis 

Echte vreugde komt niet 
voort uit gemak of rijkdom 
noch uit lof van mensen, 

maar van iets nuttigs doen. 
Sir Wilfred Grenfell 

Degenen onder jullie die 
echt gelukkig zullen worden, 
zijn zij die hebben gezocht 

en gevonden hoe dienstbaar 
te zijn. 

Albert Schweitzer 

Veel mensen willen God 
dienen, maar alleen als advi-

seur. 
Anoniem 

Ik verlang ernaar om een 
geweldige en edele taak te 
volbrengen, maar het is mijn 
belangrijkste plicht om kleine 
taken uit te voeren alsof die 

geweldig en edel waren. 
Helen Keller 

Wij kunnen niet iedereen 
helpen, maar iedereen kan 

wel iemand helpen. 
Ronald Reagan

Groeien in 
bewogenheid

Rijk of arm?

Hoe voorkom je dat de  
armoede van anderen een 
ver-van-je-bed-show is?

Hier een paar tips:

1.  Daal af van de maatschappelijke ladder. 
Kom in actie en begin om te gaan met 
mensen die minder hebben dan jij. Niet 
perse meteen als hulpverlener, maar in eer-
ste instantie als gelijkwaardige mensen, als 
vrienden. Probeer hun mooie en goede ei-
genschappen te ontdekken en te zien hoe 
ze leven.

2.  Lees de Bijbelgedeelten die gaan over een 

eerlijke verdeling van materie en zorg voor 
de armen en schrijf ze voor jezelf op. Denk 
erover na.

3.  Doe deze week iets kleins voor iemand an-
ders, een klusje, geef een klein cadeautje, 
stuur een opbeurend mailtje.

4.  Denk niet te snel dat het meteen heel groot 
en spectaculair moet zijn wat je kunt doen, 
het zit hem veel meer in de dagelijkse kleine 
dingen.

5.  Zie af en toe eens bewust af van iets 
voor jezelf en besteed dat aan een ander. 
Geven gaat niet alleen over geld. Jezus had 
helemaal geen geld om weg te geven. Hij 
gaf mensen bijvoorbeeld aandacht, waar-
digheid, liefde en respect.

Heb je vandaag schoon water gedronken, 
zonder gevaar voor ziekte of dood? Heb 
je schoenen aan? Heb je een droge, veilige 
slaapplaats voor de nacht? Heb je vandaag 

gegeten? Dan ben je rijk. 
Je bent rijker dan miljarden anderen.

(Levende hoop, Amber van Schooneveld)

Bij Jezus hoefde niemand eerst te bewijzen 
dat hij het waard was om geholpen te worden.
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Door GCI Today, Australië

VOORUITZICHT OP HOOP IN

SIERRA 
LEONE

Gedurende het grootste deel van de dag, 
zat Isatu op haar ziekenhuisbed te staren 
naar het beeld van haar gezicht in een 
spiegel.

Ondanks de drie dunne reepjes doorschijnend verband, kon ze 
zien dat de vrijwillige artsen op de Africa Mercy haar hazenlip 
hadden gecorrigeerd die haar gedurende haar gehele leven van 
mensen geïsoleerd had gehouden. Ze was verbaasd. Ze kon nog 
nauwelijks beseffen dat ze nu zou kunnen lachen zoals iedereen.

Isatu werd geboren met een hazenlip, wat haar gezicht een on-
aangename, zelfs boze uitdrukking had gegeven. Het ontwrichtte 
haar bovenlip en voortanden. . . en haar hele leven. Ze had haar 
hele 13 jarige leven thuis doorgebracht, met het helpen van haar 
moeder in de huishouding voor de familie, inclusief een zus en 
twee broers.
Aangezien de West-Afrikaanse cultuur mismaaktheid ziet als een 
teken van een vloek, verhinderde de hazenlip Isatu om vrienden 
te maken en naar school te gaan.

Toen verscheen er hoop in de vorm van een radioreclame. Een 
Mercy Ship kwam naar Sierra Leone, waarop chirurgen meevoe-
ren, die hazenlippen konden herstellen. Isatu was dolenthousiast.
Tijdens de medische screening van Mercy Ships, beschreef Isa-
tu’s vader haar als een zeer vriendelijk meisje die een grote hulp 
in huis is. Maar terwijl hij sprak zat ze er uitdrukkingsloos bij. Haar 
vader beantwoordde alle vragen voor haar. Stil en teruggetrok-
ken, sprak ze met niemand, een afweermechanisme opgedaan 
door jarenlang te worden gemeden.

Isatu was de eerste patiënte die de onbetaalbare afsprakenkaart 
ontving voor een hazenlipoperatie in het veldhospitaal in Sierra 
Leone. En wat een verschil maakte die operatie in haar leven! 
Bijna van de ene dag op de andere, veranderde ze van een zeer 
somber meisje tot iemand die over alles giechelde en vrienden 
maakte onder de patiënten die herstelden op de ziekenzaal. De 
succesvolle hazenlipoperatie gaf haar een heel nieuw perspectief 
op zichzelf en op haar leven, wat bleek uit de prachtige nieuwe 
glimlach die ze gul gaf aan iedereen.

Toen Isatu’s broer haar kwam ophalen om haar naar huis te bren-
gen, was zijn vreugde over de succesvolle operatie van Isatu 
overduidelijk. Hij onthulde ook dat vanwege het verschil wat de 
operatie had gemaakt, Isatu zou worden ingeschreven voor scho-
ling op het volwassenenonderwijs, gevolgd door een opleiding tot 
naaister. Isatu straalde toen ze zich realiseerde dat ze zich bin-
nenkort zou voorbereiden op een productief leven.
Met trots en genegenheid, zei haar broer: “Nu kan ze trouwen 
en een gezin stichten.” Trouwen en kinderen krijgen is van het 
grootste belang voor jonge vrouwen in Sierra Leone , een doel dat 
eerder door Isatu’s hazenlip werd verhinderd.

Outlook of Hope (vooruitzicht op hoop, red.) is de naam van één 
van de projecten dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers die deel 
uitmaken van de internationale liefdadigheidorganisatie Mercy 
Ships gedurende de huidige, tien maanden durende, taak bij de 
West-Afrikaanse natie Sierra Leone, één van de armste landen 
ter wereld.

Mercy Ships werkt samen met het Ministerie van Volksgezond-
heid van Sierra Leone, ‘Smile Train’ en lokale chirurgen om ge-
specialiseerde operaties uit te voeren, die zullen resulteren in 
levensveranderende en in veel gevallen, levensreddende veran-
deringen.

Gedurende het project, verwacht Mercy Ships te voorzien in ca. 
650 operaties voor patiënten die lijden aan misvormingen aan 
de kaak het aangezicht, waaronder tumoren, complicaties t.g.v. 
letsel of infecties; meer dan 150 hazenlipoperaties, adviezen en 
andere dienstverlening om patiënten te helpen terug te keren in 
de samenleving, samen met de vereiste fysieke, beroeps- en  
logopediediensten.

Voldoen aan de behoefte
Eén van de grootste problemen die mensen beïnvloedt in ont-
wikkelingslanden, is het gebrek aan beschikbare en betaalbare 
gezondheidszorg. De infrastructuur is ofwel ondermaats of be-
staat gewoon niet. Als antwoord op een dergelijke behoefte, biedt 
Mercy Ships gratis een scala van diensten aan, voor de gezond-
heidszorg. Hoogbekwame chirurgen aan boord van de schepen 
voeren duizenden operaties per jaar uit, om handicaps, misvor-
mingen en blindheid te genezen. Medische en tandheelkundige 
teams reizen het land door en stichten klinieken om vaccinatie- 
programma’s op te zetten, tandheelkundige behandelingen uit te 
voeren, HIV/AIDS-voorlichting te geven en basisgezondheidszorg 
aan te bieden voor diegenen die geen toegang hebben tot die 
voorzieningen. Lokale gezondheidswerkers krijgen training in  
hygiëne, voeding en ziektepreventie.

Mercy Ships slaat waterputten en verbetert sanitaire voorzienin-
gen, bouwt ziekenhuizen, klinieken, trainingsfaciliteiten en basis-
behuizing als die niet voorhanden is. Agrarische projecten helpen 
met het aanvullen van vee in oorlogsgebieden en het vergroten 
van de voedselproductie. In samenwerking met de lokale bevol-
king, stelt Mercy Ships gemeenschappen in staat om zichzelf te 
helpen. In al haar programma’s biedt Mercy Ships beroepsop-
leidingen aan alsook het voldoen aan dringende behoeften. Het 
resultaat is een uitweg uit de armoede.
Het unieke kenmerk van de liefdadige organisatie is dat bijna ie-
dereen die er werkzaam is, vrijwilliger is, zelf voor het eigen on-
derhoud betaalt en een eigen ondersteuning opzet om een korte 
termijn van een paar weken te dienen tot aan een lange termijn 
met het potentieel van een carrière.
De hulpverlening opereert alleen op uitnodiging van en met vol-
ledige medewerking van de overheid van het land, of van de Ver-
enigde Naties.

Hoop

Bijna van de ene dag op de andere, veranderde 
ze van een zeer somber meisje tot iemand 

die over alles giechelde en vrienden maakte...

Mercy Ships brengt hoop en genezing voor de armen, ook voor Isatu.
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Communicatie

Het vlindereffect.
Heeft het invloed op jou?

Wij zelf veranderen elke dag, maar kunnen we altijd zien 
wie of wat het was, die dit nieuwe gezichtspunt of deze 
verandering in ons teweeg bracht? 
We hebben allemaal ervaringen waarin kleine gebeurtenis-
sen, onbelangrijke beslissingen of zelfs terloopse opmer-
kingen een diepgaand en mogelijk levensveranderend ef-
fect op ons leken te hebben. 
Die opmerking op een feestje, schertsend bedoeld, die een 
gevoelige snaar raakte. Er achter komen dat de moppe-
rige collega waar je naast zit, een scheiding doormaakt en 
daar veel verdriet van heeft. Ja zeggen tegen dat etentje 
in plaats van nee, wat leidde tot een toevallige ontmoeting 
met een toekomstige vriend voor het leven.
We kunnen ons afvragen hoe dingen hadden uitgepakt als 
we dit of dat anders hadden gedaan. Als we maar meer 
moed hadden gehad, of slimmer of hartelijker waren ge-
weest. Hoeveel dingen invloed op ons hebben gehad waar 
we ons helemaal niet van bewust waren.

Deze manier van denken is verpakt in de theorie achter 
het vlindereffect, die chaostheorie genoemd wordt. Dit is 
het idee dat alle systemen afhankelijk zijn van elkaar en dat 
hele kleine gebeurtenissen, zeer complexe veranderingen 
kunnen veroorzaken. 
Elk van ons is een leefsysteem en we zijn allemaal afhan-
kelijk van elkaar en van de leefsystemen om ons heen. We 

kunnen op onze beurt de levens van iedereen die we te-
genkomen beïnvloeden. Hoe kunnen we dit begrip van de 
chaostheorie gebruiken tot ons voordeel en tot voordeel 
van anderen?
Als de vleugels van een vlinder, door het maken van kleine 
veranderingen in de atmosfeer, het pad van een tornado 
kunnen wijzigen – hoeveel meer kunnen wij dan doen? Het 
verschil tussen iemand die de deur voor je openhoudt of 
die hem voor je neus dichtslaat, kan een diepgaand ef-
fect hebben op je stemming die dag. Het verschil tussen 
iemand die dank je wel zegt of helemaal niets zegt als je 
geprobeerd hebt te helpen, kan uitmaken of jij de volgende 
keer de tijd neemt om te helpen of niet.

Jij kunt een belangrijke invloed hebben op deze aarde en 
op de mensen die er wonen. Alleen jij, zonder hulp van 
iemand anders. Dat lijkt moeilijk, als je je doelen te hoog 
stelt of je verslagen voelt bij de gedachte alleen al. Maar 
stel je eens voor dat jij vandaag besluit dat je op je werk 
een stap harder loopt, dat je die bedankkaartjes verstuurt 
die je altijd al wilde schrijven, dat je die vriend belt die je uit 
het oog hebt verloren, dat je de deur opendoet voor de 
knorrige man zonder lach op zijn gezicht of een dank je wel 
op zijn lippen.
Elk van deze daden en zelfs nog onbeduidender dingen, 
kunnen gevolgen hebben waar jij je geen voorstelling van 
kunt maken. Ze kunnen een cirkel vormen rond de aarde, 
waarvan jij op een dag misschien wel zelf de vruchten zult 
plukken.

De wereld om ons heen verandert voortdurend en de 
mensen die er wonen ook.

Liefde

Het blijkt de meest constante voorspeller te zijn

Als de vleugels van een vlinder, door het maken van kleine verander-
ingen in de atmosfeer, het pad van een tornado kunnen wijzigen. 
Hoeveel meer kunnen wij dan doen!?

geldigheid

crisis
banken blut

geen geld meer
wel veel geld minder

waardeloos?

offer
liefde gaat boven alles

kost ons niets
altijd geldig

waardevast!
Door Joost Doef

Zorgt Gods Liefde 
ervoor dat je wilt Geven?

Door Sinead Templeman

Door Rusty Wright 

Recentelijk sociaalwetenschappelijk onderzoek suggereert dat 
dat wel eens waar zou kunnen zijn. 

Socioloog Matthew T. Lee van de Universiteit 
van Akron zegt, “Miljoenen Amerikanen er-
varen frequent goddelijke liefde en voor hen 
vergroot dit gevoel van Gods liefde niet alleen 
hun bestaanswelzijn, maar het geeft een ge-
voel van een persoonlijk belang en doel en het 
wekt compassie voor anderen op.”

Nationaal Onderzoek van Goddelijke 
Liefde
Lee en zijn collega’s Margaret M. Poloma (een 
socioloog) en Stephen G. Post (een theoloog) 
interpreteerden de resultaten van het Godde-
lijke Liefde Nationaal Onderzoek (Godly Love 
National Survey (GLNS)), een “representatief 
aselect onderzoek onder 1.200 mensen – zo-
wel religieus als niet-religieus – in heel Ameri-
ka.” Hun “Vuur van Liefde Project” bestudeert 
hoe spirituele ervaring zich verhoudt tot lief-
dadigheid.
Natuurlijk gaven de GLNS onderzoeken een 
waargenomen invloed van goddelijke liefde 
weer – individuen rapporteerden hun eigen ge-
dachten, gevoelens en ervaringen. Niemand 
beweert dat hij een apparaat heeft dat God 
ziet of goddelijk bestaan definitief bevestigt.

Cijfers en Verhalen
Maar de GLNS-resultaten – cijfers en verha-
len – zijn indrukwekkend en verdienen zeker 
in overweging genomen te worden in een dis-
cussie over goddelijke invloed. 
De cijfers: Mensen die beweren dat ze Gods 
liefde meer dan één keer per dag voelen hel-
pen anderen waarschijnlijk twee keer zo vaak 
als andere Amerikanen en zullen jaarlijks meer 
dan $5.000 doneren aan hulpbehoevenden. 
Het ervaren van goddelijke liefde was de 
meest constante voorspeller van zes verschil-
lende soorten liefdadig gedrag die de onder-
zoekers bestudeerden.

De onderzoekers – gefinancierd door de John 
Templeton Foundation – interviewden uitge-
breid 120 mensen en plaatsten vijf verhalen 
over “voorbeelden van goddelijke liefde” in 
hun boek, ‘The Heart of Religion’. 

Dus… kan het ervaren van goddelijke liefde 
liefdadigheid oproepen? Zeker de moeite 
waard om rekening mee te houden. 



LifeLine   |   2120   |   LifeLine Q
u

o
te

sGeven
Cultuur Quotes

Dat de crisis heeft toegeslagen, merk 
ik als vrijwilligster heel goed.

Ik ondersteun mensen die in Nederland een nieuw bestaan 
willen opbouwen met Nederlands leren. Ze hebben vaak 
weinig geld. Maar zoveel te geven en te delen... Tijdens 
de lessen wisselen we de verschillen in tradities en cultuur 
uit. Heel belangrijk, want wat wij vanzelfsprekend vinden, 
is voor mijn studenten soms heel vreemd. 
Van mijn studenten heb ik geleerd dat juist delen zo be-
langrijk is. Vaak zijn we geneigd te denken in geld. De 
waarde van wat wij geven. Maak nu van het werkwoord 
‘geven’ eens ‘delen’. We hebben allemaal wel iets wat we 
kunnen delen. Datgene wat in uw kast ligt en nooit wordt 
gebruikt, tijd, aandacht, een maaltijd, een glimlach, een 
beetje hoffelijkheid en... Ook kunnen we ons zelf belem-
meren door te denken dat geven verplichtingen schept. 
En dat is nu juist niet wat delen is. Het gaat bij delen om 
het samen zijn.
Toen mijn student uit Venezuela hoorde dat mijn studente 
uit Somalië een fiets nodig had zei hij: ‘Ik ga kijken bij het 
grofvuil. En als ik een fiets vind, dan knap ik deze fiets op 
voor haar.’ Hij deelde zijn handigheid met opknappen van 
oude spullen. Een andere student hoorde dat een ernstig 
zieke vriend van mij in het ziekenhuis lag. In de laatste 
maand van zijn leven bezocht ze hem regelmatig en liet 
hem glimlachen. Ze heeft wat afgefietst voor deze vriend. 
Zij deelde haar tijd. Mijn dochter ging verhuizen. Wie hielp 
er ook mee met verhuizen en behangen? Mijn student uit 
Eritrea. Hij deelde zijn tijd en handigheid met ons. We delen 
ook ons voedsel. Als ik op bezoek ga moet ik eten. Zo heb 
ik al veel verschillende gerechten geproefd. Maar zij moe-
ten natuurlijk ook onze haring en zuurkool proeven. En we 
delen kennis. Mijn studenten weten waar je goedkopere 
buitenlandse producten vindt, producten die in grote hoe-
veelheden in hun winkels liggen. En ik neem hen mee naar 
de Nederlandse winkels en leg aan hen onze producten 
uit. Tijdens dit delen leren zij beter Nederlands spreken en 
ik leer meer over een andere cultuur.
Jaren geleden werd ik als arme studente met een vriendin 
uitgenodigd uit eten te gaan met een echtpaar. Dat deze 
mensen geld hadden was duidelijk. Een menukaart zonder 
prijs erop en obers die je op je wenken bedienden. ‘Hoe 
kunnen we ze ooit terugbetalen?,’ vroeg mijn vriendin. 
”Dat kunnen we niet en dat verwachten ze ook niet. Maar 
als we zelf ooit geld hebben nodigen wij iemand uit.’ We 
kochten een cadeautje voor onze gastheer en een paar 
jaar later nodigden wij iemand uit om uit eten te gaan. Een 
andere manier om te delen is een potluck. Iedereen neemt 
een gerecht van zijn land of streek mee en de gastvrouw 
zorgt voor de drankjes. U heeft een geweldige avond en 
het is betaalbaar, omdat je de kosten deelt. Zonder dat je 
het in een prijskaartje uitdrukt. En uit ervaring weet ik dat 
juist deze avonden oergezellig zijn!
Maar het allerbelangrijkste om te kunnen delen en te kun-
nen geven is de liefde. Een liefde die wij voor niets kunnen 
ontvangen. Liefde van God.
‘Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de 
liefde die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die 
iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn 
leven voor hen geeft. ’(Johannes 15:12-13)

Door Lamberta Danenberg

Hij deelde zijn handigheid met 
opknappen van oude spullen.

Verlang niet steeds naar dingen die je niet 
hebt. Want het leven bestaat niet uit het heb-

ben van veel spullen.
Lukas 12:15 

Wat heb je eraan de hele wereld te winnen 
en je leven te verspelen?

Markus 8:36

Je kunt niet twee heren dienen. Dat is onmo-
gelijk. Want je zult de ene haten en de andere 
liefhebben. Of omgekeerd: De ene van harte 
dienen en van de ander niets willen weten. 

Je kunt niet God dienen en tegelijk achter het 
geld aanzitten.

Lukas 16:13

...maar de zorgen om het dagelijks bestaan 
en de verleiding van de rijkdom en hun 

verlangens naar allerlei andere dingen komen 
ertussen en verstikken het woord, zodat het 

zonder vrucht blijft.
Markus 4:19

Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is 
het koninkrijk van God.

Lukas 6:20

Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet 
af van wie geld van je wil lenen.

Matteüs 5:42

Wanneer je mensen ontvangt, nodig dan 
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 
Dan zul je gelukkig zijn, zij kunnen voor jou 

dan wel niets terugdoen, maar je zult ervoor 
beloond worden bij de opstanding.

Lukas 14:13-14

Maar als je goed voor iemand bent, houd het 
dan geheim. Hij zal je ervoor belonen.

Matteüs 6:3-4

Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen 
hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe 
heeft meer in de offerkist gedaan dan alle 

anderen die er geld in hebben gegooid; want 
die hebben gegeven van hun overvloed, 

maar zij heeft van haar armoede alles gege-
ven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Markus 12:43-44

Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen 
we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: 
“Waarmee zullen we ons kleden?” – Met 

dat soort dingen vullen de ongelovigen hun 
leven. Jullie hemelse Vader weet heel goed 

wat je allemaal nodig hebt. Geef God en Zijn 
Koninkrijk de hoogste plaats in je leven, dan 
zullen al die andere dingen je erbij gegeven 

worden.
Matteüs 6:31-33

Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het 
ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine 
dingen, is het ook in grote. Als je niet eens 
eerlijk met geld omgaat, wie zal je dan de 

ware rijkdom toevertrouwen?
Lukas 16:10-11
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Inzicht

Wandelen 
met God

Door Bob Klynsmith Afrikaanse mannen droegen hun bagage en reisden ver 
met hen mee tijdens de eerste dag. De reizigers hoopten 
op een vlotte reis.
Op de tweede dag echter weigerden de Afrikanen in actie 
te komen. Ze zaten gewoon maar wat en rustten uit. Toen 
de Afrikanen werd gevraagd wat dit vreemde gedrag bete-
kende, werd de reizigers medegedeeld dat zij te snel waren 
gegaan tijdens de eerste dag en zij nu aan het wachten 
waren tot hun ziel zich weer bij hun lichaam zou voegen.

In hoeverre laten wij het toe dat alle drukte onze zielen ver-
stikt tot we geestelijk leeg raken? Zoals auteur Richard In-
nes al eens opmerkte: “Pas op voor de onvruchtbaarheid 
van een druk leven.”
Het seculiere wereldbeeld heeft de neiging om het spiritu-
ele te scheiden van gewone dagelijkse ervaringen. Het is 
echter essentieel dat we afgestemd zijn op de omringende 
aanwezigheid van God als we bezig zijn met onze dage-
lijkse activiteiten. 
God wordt in de Bijbel beschreven als alomtegenwoordig, 
overal. Theoloog C.H. Spurgeon schreef: “God kijkt echt 
naar jou alsof jij het enige wezen bent, wat Zijn handen ooit 
hebben gemaakt.”(1) Ons steeds bewust blijven van Gods 
voortdurende inwonende aanwezigheid, is de belangrijkste 
sleutel tot het genieten van een levendige relatie met Hem.
We lezen in Handelingen 17:28: “Want in Hem leven wij, 
bewegen wij en zijn wij.” En in Johannes 15:4-5: “Blijf in 

Mij, dan blijf ik in jullie. 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. Ik ben de 
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en 
Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun 
je niets doen.”
Het Griekse woord voor blijven is meno, wat betekent ‘per-
manent verblijf houden’. Takken zitten stevig verankerd aan 
de bron van het leven. 

Twee spirituele beschouwers, de broeders Lawrence en de 
Caussade, moedigen ons aan er naar te streven ons hele 
leven een voortdurend gesprek met God te houden. Het 
heilige niet van het wereldse te scheiden. Je hele leven is 
heilig. 

Hoe meer we de aanwezigheid van God op elk moment 
toepassen, des te meer zullen we een heel ander soort 
motivatie ontdekken om dingen te doen. Onze werkelijke 
waarde is geworteld in de Drie-enige God, in elk facet van 
ons leven en relaties.

Ontwikkel de gewoonte om je leven open te stellen voor 
God vanaf de eerste wakkere momenten van elke nieuwe 
dag en nodig Hem uit om met je mee te gaan tijdens al je 
activiteiten gedurende de dag. Hierin ligt de essentie van 
geestelijke verandering.

 Er was eens een reiziger die een lange reis maakte met een groep diep de jungle van Afrika in. 

We hebben soms de neiging om het spirituele te 
scheiden van gewone dagelijkse ervaringen.

1 Psalm 139:1-10

Inzicht

Er zit olie in jouw grond!

Oscar groeide op in een zeer arme omgeving en hoewel hij 
bijna zeventig jaar in hetzelfde gebied boer was geweest 
had hij er nooit echt over nagedacht wat onder het gras lag 
dat zijn veestapel vetmestte.
Maar dat veranderde allemaal toen er op zijn terrein drie 
kilometer onder zijn grond olie gevonden werd. Hij was rijk! 
Zou je niet willen dat jij dat was? Krijg je zelf nu geen zin je 
achtertuin te inspecteren? Een olievoorraad in je achtertuin 
zou voorzien in genoeg rijkdom om de rest van je leven 
mee door te komen! 
Stel je voor dat je in een nacht tijd miljonair wordt zoals me-
neer Stohler. Maar was dat zo? De waarheid is dat hij, op 
het moment dat hij vele jaren geleden de papieren tekende 
om zijn land te kopen, een miljonair werd. De olie was er 
altijd al. Hij wist het alleen niet.
Is het mogelijk dat jij in dezelfde situatie zit? Wat bedoel ik 
hiermee? 
Wist je dat je onvoorstelbare rijkdommen van God hebt 
ontvangen? Besef je dat je misschien leeft in armoede 
omdat je je hiervan niet bewust bent en daarom geen ge-
bruik maakt van de enorme voorraad middelen die tot je 
beschikking staan? 
Wat bedoel ik? Wat zijn deze onvoorstelbare rijkdommen? 
Het zijn de geestelijke rijkdommen die God ons in Jezus 
geeft. (Efeziërs 1:3)
Als je wilt weten wat dit betekent, lees het hoofdstuk dan 
eens door!
Dit is rijkdom met inhoud. We hebben vele uren nodig om 

te ontdekken wat er bedoeld wordt en zelfs dan zullen we 
het nooit helemaal kunnen bevatten. Hoe meer we graven, 
hoe meer goudklompjes we ontdekken! Dus laten we gaan 
graven en kijken naar drie relevante aspecten van dit diep-
gaande gedeelte.

1.  Deze geestelijke zegeningen zijn nu voor ons, niet alleen 
maar beloofd voor de toekomst, ze zijn al in ons bezit. 

2.  Geen enkele geestelijke rijkdom wordt ons onthouden; 
wij zijn gezegend met “alle geestelijke zegening”. 

3.  Deze geestelijke zegeningen zijn “in Christus” ; we zijn 
één met Hem en delen daarom in zijn leven. Wat Hij 
heeft, hebben wij. Zijn rijkdommen zijn onze rijkdommen. 

Hoe kunnen we deze rijkdommen, die God overvloedig 
over ons uitgiet, begrijpen, toepassen en ervan genieten? 
•  Richt je op de bron, niet alleen op de zegeningen. Alleen 

als we Jezus leren kennen, kunnen we echt deel hebben 
aan deze zegeningen, omdat Hij ons niet alleen Zijn rijk-
dommen geeft – Hij is ze! Hoe meer we met Hem praten 
en naar Hem luisteren, hoe meer we zullen genieten van 
zijn eindeloze schatten. 

•  Sta ervoor open dat jouw geestelijke welvaart in Christus 
de manier waarop je jezelf ziet, verandert. 

• Loof God dagelijks. Door Hem zijn we rijk! 
•  Vraag God om je inzicht te geven zodat je de diepte en 

volheid van deze geestelijke zegeningen kunt bevatten. 
Dit zal je hele leven veranderen!

Wij hoeven niet in geestelijke armoede te leven. Er zit olie in 
ons land. Al het geld in de wereld weegt niet op tegen de 
geestelijke rijkdom die wij hebben. Eén met Christus, heb-
ben jij en ik dingen die met geld niet te koop zijn!

Dit verhaal gaat over een 83-jarige boer die Oscar 
Stohler heet. Een man waar velen van ons jaloers op 
zouden zijn. 

Bron Gordon Green 

Al het geld in de wereld weegt niet op 
tegen geestelijke rijkdom



Handen die zich enkel strekken
naar bezit en macht en poen,
zullen graaiend niet ontdekken
wat een hand nog meer kan doen.
Handen kunnen rijkdom delen,
vreugde, liefde, zorg of pijn.
Handen kunnen zachtjes strelen,
maar ook sterk en krachtig zijn.
Handen kun je samenvouwen
als het noodlot je belaagt.
Handen steek je uit de mouwen
als een medemens dat vraagt.
Handen kunnen welkom heten,
troosten bij verdriet of spijt,
zorgen voor muziek of eten,
knokken tegen eenzaamheid.
Handen druk je om te zeggen 
dat je iets oprecht belooft, 
kun je ook op schouders leggen, 
hou je boven iemands hoofd.
Handen die voor anderen zorgen,
liefdevol en met geduld,
die zijn rijk, want elke morgen
zijn die handen weer gevuld.

Marjolein KoolZ
or

ge
nd

e 
ha

nd
en


