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Geachte lezers...

De tijd vliegt voorbij roepen we weleens, en in ons 

informatietijdperk is dat ook wel zo.

Soms ervaren we dat bij schokkende gebeurtenis-

sen en voelt het alsof de tijd even stilstaat, dat de tijd 

als het ware stilstaat, dat gebeurtenissen “bevroren 

in tijd” zijn. 

De ramp van de MH 17 met zovele doden heeft ons 

allen heel diep getroffen, en je zou zeker wensen 

dat je de tijd kon terugdraaien. Het leed is eigenlijk 

nauwelijks te bevatten.Toen ik meeliep met een stille 

tocht voor de in Almere omgekomen twee zonen 

van een familie, kon ik meevoelen met het diepe ver-

driet van de ouders en familie.

In Jezus’ tijd was er ook diep verdriet te ervaren, 

toen door de wrede keizer Herodes alle kinderen on-

der twee jaar werden omgebracht, in de ijdele hoop 

de Verlosser van de mensheid een kopje kleiner te 

maken. (Matteüs 2,16)

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs 

misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en af-

gaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had ge-

hoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde 

omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om 

te brengen. 

Hoeveel kinderen daardoor omkwamen weten we 

niet precies, maar ongetwijfeld was er hartverscheu-

rend verdriet en wanhoop en een doffe berusting dat 

ze er niet meer waren. Verdriet toen en nu.

De tijd die we samen mogen doorbrengen op aarde 

is daarom kostbaar, een tijd om goede herinneringen 

te bouwen. Daar kan je als je ouder bent over mij-

meren en samen om lachen. En God vraagt ons tijd 

met Hem door te brengen, en met Zijn liefde wil Hij 

een lange tijd met ons doorbrengen, eeuwig zelfs, 

geen traan, geen rouw, geen geweeklaag meer!

Dat is tijd om naar uit te zien, en Hij zal bovendien 

iedere mens de gelegenheid geven Hem te leren 

kennen en Zijn genadevolle offer te accepteren, 

en daarvoor is de dood geen belemmering. Jezus 

kwam om Zijn wil te doen, wat betekende dat Hij 

stierf voor de hele mensheid. Zijn wil is het dat u ie-

dere dag met Hem tijd mag doorbrengen, ook in de 

zekerheid dat Hij een Trooster is en uw pijn en leed 

en vreugde kent. 

Ik wens u een mooie kerstviering!  

 

Frans Danenberg
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Samenleving Samenleving

Kerstvakantie
Oh wat heerlijk om straks een paar dagen uit te slapen, uitgebreid de 
tijd te nemen voor een ontbijtje, en lekker vrij te zijn…

Hoe gaat jouw kerstvakantie worden? Heb je al plannen voor je vrije dagen?

Gewoon lekker thuis, of veel bezoek ontvangen, of misschien naar de wintersport? 

Kerstfilms kijken en langer in de keuken staan voor gezellige etentjes?

Vrije dagen, dat vindt de één heerlijk, en de ander ziet er tegenop. 

Veel te snel weer voorbij, of een uitzichtloze leegte.

Door: Denise de Moei Tijd is best iets aparts, als je er over nadenkt. Het is er altijd, 
en je moet er ook altijd iets mee doen. Of het nou werken, 
slapen, niets doen of vrije tijdsbesteding is, tijd moet altijd 
met iets gevuld worden. Je kunt het niet “weg doen”. Het is 
een verantwoordelijkheid die altijd aanwezig is.

Het kan er soms op lijken, dat veel van onze beschikbare 
tijd door anderen wordt ingevuld en bepaald. Werk, huis-
houden, gezin en familie. Vooral met de kerstdagen kun je 
die druk voelen van wat je allemaal zou moeten.
Toch ben jij in feite degene die beslist. Anderen kunnen 
druk uitoefenen, situaties kunnen een voldongen feit zijn, 
maar toch ben jij degene die de keuzes maakt wat je ermee 
doet.
Dat voelt misschien niet zo. Misschien heb je de indruk dat 
je vooral geleefd wordt door allerlei omstandigheden.

Je kunt een idee krijgen van de redenen waarom jij je tijd 
invult zoals je doet, als je er eens rustig voor gaat zitten om 
er over na te denken. Dan kun je een indruk krijgen wie of 
wat nou eigenlijk de baas is over jouw agenda. En of je het 
daar zelf ook allemaal mee eens bent.

In dit artikel voor deze laatste Lifeline wil ik graag met je 
delen hoe dit bij mij werkt.
Een paar jaar geleden werd ik gevraagd als redacteur voor 
Lifeline. Ik hou van schrijven en lees graag artikelen en boe-
ken, maar een blad maken had ik nog nooit eerder gedaan. 
En zeker niet voor een algemeen publiek. Het was boven-
dien een tijd dat ik erg druk was met ander werk, en ook 
erg moe. Toch ervoer ik, toen ik erover bad, dat het goed 
was om hier ja op te zeggen.  
Wat ik toen nog niet kon weten, was dat ik in de jaren na 
dat moment een heel ander leven zou krijgen. Mijn kinde-
ren, die inmiddels tieners waren geworden, bleken ADD en 
ADHD te hebben. Ze waren vooral gebaat bij veel struc-
tuur en stabiliteit thuis. Daarom nam ik de beslissing om 
thuis voor hen beschikbaar te zijn, en mijn werkzaamheden 
buitenshuis te stoppen. Ineens was ik hele dagen thuis, 

en bleek ik tijd te hebben gekregen om –thuis achter mijn 
computer- aan Lifeline te werken.
Het was een perfecte combinatie voor mij. Ik wist dit niet 
van tevoren, maar er is iemand die dit wel wist: Jezus.

Ook nu doet zich weer een nieuwe situatie voor. Onze kerk, 
Grace Communion, die ook dit blad financiert, is in een tijd 
van transformatie terecht gekomen. De oudere generatie 
wordt ouder, en er zijn in relatief korte tijd veel nieuwe jonge 
mensen gekomen die graag mee willen werken om onze 
kerk verder op te bouwen. Het wordt tijd dat deze nieuwe 
jonge mensen getraind en opgeleid worden om de kerk de 
volgende generatie in te kunnen leiden.
Dat vraagt om investering, zowel qua tijd als financieel.
Ik ben opnieuw gevraagd om hierbij betrokken te zijn, en 
ook dit heb ik in gebed bij Jezus gebracht. Het gaat dan 
vooral om het samenstellen en ontwikkelen van cursusma-
teriaal. 
Ook deze keer ervaar ik Gods leiding, en heb ik de overtui-
ging dat dit voor mij de goede tijdsbesteding wordt.

Het betekent ook een verandering voor Lifeline, die beëin-
digd gaat worden om zo tijd en financiën vrij te kunnen 
maken voor de nieuwe plannen. Ik heb er vertrouwen in 
dat het een goed moment is om het laatste nummer van 
Lifeline uit te brengen. Er zullen weer nieuwe, andere mo-
gelijkheden ontstaan, die God inspireert in zijn kinderen. 

Dus wat wil ik hier mee zeggen? Er kunnen duizend re-
denen zijn waarom je doet wat je doet, en laat wat je laat. 
Anderen kunnen de baas over jouw agenda zijn, omstan-
digheden kunnen je onder druk zetten, of je kunt zelf bepa-
len hoe je jouw tijd invult. Maar als Degene die de tijd heeft 
gemaakt jouw agenda bepaalt, dan heb je werkelijk rust. 
Omdat je dan weet, dat Iemand die alles kan overzien, zelfs 
de toekomst, jou de beste keuzes geeft die er zijn.
Ik heb er vertrouwen in dat Lifeline gaat stoppen.
Jou, en met jou alle abonnees, breng ik in gebed bij Jezus. 
Ik bid om Gods zegen voor je.

Tijd moet altijd 
met iets gevuld worden. 
Je kunt het niet “weg doen”
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Inzicht

Allemaal 
overstappen!

Bewustwording

Het pad waarover een bruid wandelt, 
vertelt haar niet wat er voor haar ligt.

“Injila shiboolanga 
akali mwilia”
Het Luhya volk in West-Kenia, heeft een gezegde over de onzekerheden 
van de toekomst. 

Het gaat zo: “Injila shiboolanga akali mwilia.” In het Neder-
lands zou dat zijn: “Het pad waarover een bruid wandelt, 
vertelt haar niet wat er voor haar ligt.” Het idee is om bruiden 
te helpen de zekerheid van toekomstige onzekerheden te 
accepteren.

Een paar maanden geleden ging ik naar een fantastische 
bruiloft, en ik bedacht me ineens dat de nieuwe bruid, on-
geacht de kosten en voorbereidingen voor de gebeurtenis, 
nooit helemaal zeker kan zijn van wat er voor haar ligt. Is 
het een wonder dat haar vreugde misschien wat getemperd 
wordt door een bepaalde nervositeit – of zelfs angst?

Hoewel het gezegde geldt voor nieuwe bruiden, kan het ook 
in het algemeen toegepast worden. Niemand van ons weet 
zeker wat er voor hem ligt. En dat is vaak een bron van frus-
tratie, angst en zorgen. Maar een wijze leraar uit Nazareth 

adviseerde: “Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw 
leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw 
lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult.”

We maken ons zorgen omdat we niet weten wat er mor-
gen komt. Het Luhya gezegde kan ons eraan herinneren dat 
we, hoewel wij de toekomst niet weten, ons kunnen voor-
bereiden om deze met vertrouwen tegemoet te zien, omdat 
Iemand die groter is dan wij, onze toekomst in Zijn handen 
heeft.

Het nieuwe jaar komt snel dichterbij. Maak je je zorgen over 
wat jou te wachten staat? Vraag God om vrede in je hart. Wat 
er ook mag komen, we kunnen erop vertrouwen dat Hij voor 
ons zal zorgen.
Kalengule Kaoma woont in Zambia, Afrika, en is ontwikke-
lingswerker voor een aantal Afrikaanse landen.

Als je klaar bent met veranderen, ben je klaar.

Door: Irene Wilson

De trein denderde het station binnen in een wolk van stoom. “Snel” zei mijn vader, “Pak de 
tassen en ren, we hebben vijf minuten om onze volgende trein te halen!”  

“Allemaal overstappen!” riep de conducteur. We renden de 
trap op, over de brug die over het spoor liep, en aan de an-
dere kant naar beneden naar een ander perron, met bonken-
de harten.  “Allemaal overstappen!” schreeuwde een andere 
conducteur. Als kind, had ik het gevoel dat iedereen naar me 
schreeuwde dat ik moest overstappen. Ik vreesde de woor-
den “Allemaal overstappen!”, omdat ik ze associeerde met 
de angst om de trein te missen en achtergelaten te worden 
op het perron.

De realiteit is dat niemand van ons houdt van verandering, 
maar we gaan er allemaal op een andere manier mee om. 
Verandering staat voor het uitdagen van de huidige gang van 
zaken, of het nu thuis, op het werk of ergens anders is. Ben-
jamin Franklin erkende dat verandering een onderdeel van 
het leven is, toen hij schreef: “Als je klaar bent met verande-
ren, ben je klaar.”  Bedrijven geven enorme bedragen uit om 
hun werknemers te helpen om te gaan met veranderingen 
op bedrijfs- en managementniveau. Verhuizen of huwelijks-
problemen zorgen voor veranderingen die veel stress ver-
oorzaken. Verandering is moeilijk – onze comfortzones wor-
den bedreigd. Het zou makkelijk zijn om koste wat het kost, 
alle situaties te vermijden die verandering vereisen. Anatole  
France (1844-1924), lid van de Franse Academie en Nobel-
prijswinnaar voor Literatuur in 1921, zei over verandering: 
“Alle veranderingen, zelfs die waar het meest naar verlangd 
werd, hebben hun weemoed, omdat datgene wat we achter 

ons laten, een deel van onszelf is; we moeten één leven afleg-
gen voor we een ander leven aan kunnen gaan.”

God begrijpt onze menselijke kwetsbaarheid. Hij heeft andere 
ideeën over de veranderingen in ons leven. Hij leidt ons naar 
verandering. God wil dat we de onschuld van kinderen aan-
nemen, dat we een puur en vertrouwend hart hebben. Dit is 
een radicale verandering van onze natuurlijke manier van on-
afhankelijkheid en zelfzuchtigheid. We moeten onze gewel-
dige God vertrouwen en naar Hem toe gaan voor een sterk 
karakter, liefde en nederigheid – en steeds meer worden als 
Jezus Christus.

Wees niet bang, want de Heilige Geest zal ons de kracht 
geven om te veranderen. Haal moed uit de Bijbel. Lees 1 
Corinthiërs 15:51-53, “Ik zal u een geheim onthullen: wij 
zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oog-
wenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de ba-
zuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een 
onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want 
het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het on-
vergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.” 
De allermooiste verandering van allemaal is dat we door 
God veranderd worden in onsterfelijke wezens…maar zullen 
de veranderingen daar stoppen, vraag ik me af?  God weet 
het—dat doet Hij echt!

Door Kalengule Kaoma
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Door Mak Chew Yeng Maria was een jonge Joodse maagd die verloofd was met 
een man die Jozef heette. In het Judaïsme, waren maag-
den jonge ongetrouwde meisjes van meestal 14 jaar of 
jonger.  Toen een boodschapper van God, Gabriël, haar 
vertelde dat zij bevoorrecht was om het leven te schenken 
aan de Zoon van God, was ze natuurlijk verbijsterd. Ze had 
goed begrepen dat Gabriël bedoelde dat zij een kind zou 
krijgen zonder de tussenkomst van een man. Ze vroeg zich 
natuurlijk af: “Hoe zal God dit wonder uitvoeren en van mij, 
een maagd, de moeder van de Messias maken?” Gabriëls 
antwoord was verfijnd, “De heilige Geest zal over u komen 
en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen.”

De Joodse traditie gebruikte het woord “overschaduwen” 
voor Gods aanwezigheid bij Zijn volk. Denk hier eens over 
na: Als God de hele schepping kan voortbrengen uit niets, 
zou het vormen van een baby in de baarmoeder van een 
maagd dan te moeilijk voor Hem zijn? In ieder geval kreeg 
Maria te horen dat, op het moment dat zij spraken, de on-
vruchtbare baarmoeder van haar oudere nicht, Elizabeth, 
ook zwanger was – door de tussenkomst van God! Gabriël 
verzekerde Maria, “Voor God is niets onmogelijk.”

En inderdaad, zes maanden eerder, had Gabriël ook een  
boodschap, in verband met een baby, aan Zacharias, Eli-
zabeths man gebracht. Zacharias was een oude priester 
en zeer gerespecteerd in de gemeenschap. Zowel hij als 
zijn oudere vrouw Elizabeth, waren rechtvaardig en trouw 
in het houden van de wetten van Mozes, maar zij waren 
kinderloos. Toen Zacharias door het lot gekozen werd uit 
ongeveer 18.000 kandidaat priesters om het reukoffer te 
wijden aan de Heer in het heiligdom van de tempel, wist 
hij dat het een gebeurtenis was die maar eens in zijn le-
ven zou voorkomen! Waar moest hij voor bidden? Zou hij 
bidden om een kind? Of was dat gebed te persoonlijk? 
Misschien moest hij bidden voor de politieke verlossing 
van zijn volk Israël van de buitenlandse overheersing. Welk 
gebed hij ook deed, God beantwoordde beide zorgen. Hij, 
Zacharias, zou een zoon krijgen die de voorbode zou zijn 
van de Heer, door een volk voor te bereiden dat klaar was 
voor Hem.

Het moet als te mooi om waar te zijn hebben geklonken 
voor Zacharias – hij kon en wilde het gewoon niet geloven. 
(Zijn we daar niet allemaal schuldig aan op dezelfde ma-
nier? Hoe vaak hebben we niet gebeden, maar durfden 
we niet te geloven dat God voor ons zou handelen.) En 
Zacharias weigerde te geloven.

Nuances in de Hebreeuwse taal laten helaas een element 
van disrespect zien in Zacharias’ antwoord – richting Ga-
briël en dus richting God. Zijn reactie op de engel stond 
gelijk aan een eis om een teken! Gabriël gaf hem inderdaad 
een teken – hoewel het niet het soort teken was dat hij in 
gedachten had! Maar hij zou een zoon krijgen.
Wat God had gezegd zou gebeuren.

Persoonlijke prijs
Toen Maria ervoor koos Gods boodschap te aanvaarden, 
nam ze zelf ook risico’s – risico’s op schande, scheiding 
en dood. Ze zou te maken krijgen met de schande van 
ongetrouwd zwanger zijn. En verloofd zijn met Jozef, bete-
kende dat zij al in het proces zat dat tot een huwelijk met 
hem leidde. Volgens de Joodse traditie, had Jozef openlijk 
geschenken en de bruidsschat naar haar ouders gestuurd 
en zo kon hij aanspraak maken op haar als zijn vrouw voor 
hun trouwdag. Daarom kon haar zwangerschap, voor haar 
bruiloft, ervoor zorgen dat hij haar een scheidbrief stuurde. 
Vanwege haar leeftijd en vrouw zijn, had Maria sowieso al 
geen sociale status. Als zij opgezadeld werd met het extra 
stigma van een zwangere, gescheiden vrouw, wat zou er 
dan met haar gebeuren?
Erger nog, overspel verdiende de doodstraf volgens de 
wet van Mozes. Maria wist dat het vooruitzicht van schan-
de en dood voor haar lag. En toch koos ze ervoor God te 
geloven.
Dit was slechts het begin van Maria’s zorgen. Haar hart 
moet hebben gebloed voor Jezus door de manier waarop 
de religieuze autoriteiten Hem lasterden, dwarsboomden 
en vervolgden nadat Hij zijn publieke bediening aanging. 
Maar haar geest moet zich ook vol lof naar God hebben 
opgericht, toen God machtig door Hem werkte, zoals be-
wezen in Zijn onderwijs en de wonderen die Hij deed. Het 
was een achtbaanrit voor Maria terwijl zij de voortgang van 
Jezus’ bediening volgde. Haar grootste kwelling moet zijn 
geweest toen ze naast het kruis van haar gemartelde Zoon 
stond. Jezus’ discipel, Johannes, nam haar vanaf toen aan 
als zijn moeder. Als gelovige en de aangenomen moeder 
van Johannes, zou Maria dus hoogstwaarschijnlijk bij de 
groep geweest zijn aan wie Jezus levend was verschenen 
na Zijn wederopstanding!1) Haar hart moet toen opge-
sprongen zijn van vreugde! Wat een rit! En dit begon alle-
maal met de kalme moed van een buitengewone tiener die 
haar geloof en gehoorzaamheid aan God uitte, met deze 
woorden, “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.” ❏
1) Johannes 20:19–20 

InzichtInzicht

Toen Maria ervoor koos Gods boodschap 
te aanvaarden, nam ze zelf ook risico’s, 

risico’s op schande, scheiding en dood.

Door te kiezen om te geloven, geloven wij. 

Kiezen 
om Jezus 
te geloven
8 | LifeLine
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Zit jouw identiteit 
in je werk?

Inzicht Inzicht

Door Wong Teck Kong Als het om ons werk gaat, hebben we de neiging alleen 
aan onze banen te denken – en het grotere geheel te ne-
geren! We associëren onze bezigheden met ons beroep 
vanwege de tijd die we besteden aan onze banen.
Websters woordenboek omschrijft bezigheid als “datgene 
waar iemand zijn tijd aan besteed”. Eén derde van onze 
dagelijkse 24 uur besteden aan werk is de norm voor de 
meeste werkenden. Sommigen werken wel tien tot twaalf 
uur elke dag inclusief overwerk. Workaholics en leiding-
gevenden kunnen dit zelfs nog overtreffen. Sommigen van 
ons besteden zelfs meer tijd op kantoor dan thuis en met 
onze gezinnen.

Maar voor christenen is er ander werk dat meer van hun 
tijd vraagt dan hun fysieke werk. Het is een baan voor 24 
uur per dag zonder vrije tijd. Er zijn geen jaarlijkse verlof- en  
feestdagen. Parttime of tijdelijk werk is niet beschikbaar. 
Iedereen moet fulltime werken met een contract voor on-
bepaalde tijd. Er is geen pensioensleeftijd en opzeggingen 
zijn niet toegestaan. Een verandering van deze carrière is 
absoluut verboden. Ik heb het natuurlijk over onze christe-
lijke roeping, wat ons belangrijkste werk zou moeten zijn.
Veel mensen ontlenen status en positie in de gemeenschap 
door wat zij doen. Wie zij zijn als persoon wordt voor een 
groot deel bepaald door welke baan zij hebben. Ze ontle-
nen hun rollen en functies aan hun beroep. Dit geldt vooral 
als hun baan door de gemeenschap wordt beschouwd als 
prestigieus en exclusief. Voor zulke mensen, is hun iden-
titeit erg afhankelijk van het soort carrière dat zij hebben. 
Veel werknemers, vooral broodwinners in gezinnen, wor-
den depressief als ze hun baan verliezen omdat ze zichzelf 
associëren met hun werk. Een baan verliezen staat dan 
gelijk aan hun identiteit verliezen – wie zij zijn. Geen wonder 
dat de meesten van ons, ook christenen, ons dagelijkse 
werk zien als onze enige of belangrijkste bezigheid.

Maar christenen krijgen hun identiteit niet door het werk dat 
zij doen (hoewel dat ook belangrijk is), maar door God. De 
Bijbel vertelt ons dat wij Gods kinderen zijn, erfgenamen 
van God. Wij zijn Zijn uitverkoren volk, apart gezet door 
God.1)
Of we nu een promotie krijgen, een degradatie of gekort 

worden op ons salaris, het werk van een christen blijft het-
zelfde.

Ongeacht onze positie in de organisatie, hebben de be-
langrijke directeur en de nederige tuinier hetzelfde werk in 
Gods ogen. Durven wij er anders over te denken? 
Een derde reden waarom we onze baan verbinden aan 
onze bezigheden is dat ons inkomen voortkomt uit ons 
werk. Het salaris van ons werk brengt brood op de plank 
om ons gezin en onszelf te onderhouden. Werk hebben, 
betekent geld hebben, een inkomen of financiële zeker-
heid. Dus omdat wat we doen ons een geldelijke beloning 
geeft, moet wat wij doen erg belangrijk zijn en daarom 
moet dat wel ons belangrijkste werk zijn.
Maar opnieuw zegt de Bijbel iets anders. Er staat dat het 
God is die in al onze behoeften voorziet. 2)
Onze eerste en laatste werkgever is God die menselijke ba-
zen gebruikt om onze wekelijkse of maandelijkse salarissen 
te betalen. In ons fysieke levensonderhoud wordt voorzien 
door de omgeving, die is geschapen door God. Daarom 
wilde God in het Oude Testament dat de Israëlieten Hem 
10 procent betaalden, omdat Hij het was die hen de 100 
procent gaf! 3)  Welke talenten en vaardigheden we ook 
hebben, die ons in staat stellen op de arbeidsmarkt te wer-
ken, het zijn allemaal gaven van God. 4)

De Bijbel is heel duidelijk over het werk van een christen. 
Wij zijn medewerkers die de gezamenlijke “missie” om het 
evangelie te verkondigen aan de onbekeerde wereld in 
stand houden.5) Wij zijn als soldaten, die zich voorbereiden 
om naar het slagveld te gaan om de vijand te verslaan.6) 
Soms worden we omschreven als hardlopers, die rennen 
om de wedstrijd die voor ons ligt uit te lopen.7) Op andere 
plaatsen worden we vergeleken met dienaren, die onze 
geestelijke meester dienen.8) Wat we ook doen om ons 
geld te verdienen, alle christenen hebben ander werk te 
doen en een taak te volbrengen, die veel belangrijker is dan 
elke andere menselijke taak. Wij hebben werk; wij moeten 
bezig zijn met de dingen van onze Vader.9)
Dus, de volgende keer als iemand je vraagt wat je voor 
werk doet, zou het goed zijn om te antwoorden: “Nou, ik 
ben een christen!”
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1 Romeinen 8:16–17;
1 Petrus 2:9

2 Filippenzen 4:19
3 Maleachi 3:8

4 1 Corinthiërs 7:7
5 Mattheüs 28:19–20
6 2 Timotheüs 2:3–4

7 Hebreeën 12:1–2
8 1 Petrus 2:16

9 Lucas 2:49

Dus, wat is je 
echte werk?

Vraag aan een willekeurige christen wat hij of zij voor werk doet en hij of zij zal 
iets antwoorden als “Ik ben een technicus”, “Ik zit in de verkoop”, “Ik geef les 
aan kleuters” of “Ik heb geen beroep; ik ben werkloos”. 
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Wordt slim
Door: James Henderson De “slimme” vork is een nieuwe uitvinding, bedoeld om 

je te laten weten als je te snel eet, en zo te helpen om af 
te vallen en bij verschillende maagklachten. Als we ons 
eten naar binnen schrokken, gaat er bij deze elektrische 
vork een lampje branden en gaat hij trillen om ons te ver-
tellen langzamer te doen, we gaan te snel, we moeten 
langer kauwen.

Iemand zei eens tegen me dat God, om ons op het juis-
te spoor te houden, ons zou moeten voorzien van een 
voorraad “slimme” accessoires. Als we dan op het punt 
staan een fout te gaan maken, kan Hij ons een hoorbare 
of zichtbare waarschuwing sturen. Voor de meesten van 
ons zou dat betekenen dat er de hele dag lampen zou-
den knipperen en er zoem-geluid te horen is! Een Bij-
belse schrijver stelde zich een tijd voor dat “wanneer gij 
rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw 
oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt 
daarop” (Jesaja 30:21). 

God hoeft natuurlijk geen fysieke middelen te gebruiken 
om gelovigen aan te sporen tot betere reacties en ge-
drag. God heeft de Heilige Geest in ons geplaatst, die 
ons eraan herinnert de woorden, daden en gedachten 
van Jezus Christus te volgen.

Als ik eerlijk ben, vermoed ik dat ik geen gebruik zou 
maken van een “slimme” vork. Misschien zou ik hem ka-
pot maken zodat het mijn slechte eetgewoontes niet in 
de weg zou staan. Als ik nog eerlijker ben, geef ik toe dat 
ik de aansporingen van de Heilige Geest vaak uitzet, als 
ik het niet leuk vind wat Jezus te zeggen heeft.
Gadgets kunnen ons soms helpen bij onze fysieke pro-
blemen.
Maar wat belangrijker is, als we op geestelijk vlak slim 
willen denken, moeten we reageren op de Geest.

InformatiefInspiratie

Het hart van de 
piloot kennen

Door: Max Lucado 

“Wat jij nodig hebt, is een slimme vork”, zei mijn vrouw tegen me toen ik minuten voor haar 
klaar was met eten.

Drie passagiers delen een rij stoelen in een vliegtuig. 
Terwijl het vliegtuig naar de startbaan taxiet om op te stijgen, 
richt hun gesprek zich op het onderwerp gezagvoerder. 
Verbluffend genoeg, gelooft passagier “A” dat er niet eens 
een piloot is. “Niemand bestuurt het vliegtuig. We laten ons 
besturen door het computersysteem in de terminal. Dit vlieg-
tuig is een drone met passagiers. Waarom zou ik iets anders 
geloven? De cockpit deur is gesloten. Wie kan het weten? Er 
is geen piloot.”

Passagier “B” is het daar niet mee eens. “Oh, er is wel een 
piloot. Iemand zit achter de stuurknuppel van het vliegtuig. 
Maar, als we opstijgen, doet hij een dutje. Hij brengt het vlieg-
tuig in de lucht en gaat dan slapen.”

De derde passagier is geschokt door wat ze hoort. “Jullie 
weten helemaal niet waar je het over hebt. Ten eerste is er wel 
degelijk een gezagvoerder. Ten tweede, is deze piloot alert, 
competent en vriendelijk. Ik kan het weten; hij is mijn echtge-
noot. Hij is ervaren en vriendelijk en heeft de beste bedoelin-
gen voor een succesvolle vlucht. We zijn in goede handen. “

Drie passagiers. Drie opinies. Een vliegtuig zonder piloot. Een 
vliegtuig met een uitgeschakelde piloot. Een vliegtuig met een 
ervaren en betrokken piloot. Nu spoelen we een paar minuten 
verder. Turbulentie schudt het vliegtuig door elkaar, als pop-
corn in een papieren zak. Zullen de drie passagiers de vlucht 
op dezelfde manier beleven? Wie van de drie reizigers zal het 
meest de neiging hebben om rustig te blijven? 

Niets is belangrijker dan om het juiste beeld van God te 
hebben. Niets. Ik heb de rijken en hoogopgeleiden zien in-
eenkrimpen als lafaards bij het aangezicht van de dood. Ik 
heb eenvoudige en nederige mensen gezien die hun laatste 
ademtocht uit bliezen met een glimlach en een lied. Het ver-
schil? Ze kenden de Gezagvoerder. 

Je moet het hart van de piloot kennen. Dat is de reden waar-
om het verhaal van Jezus in de Bijbel staat. Hij is de enige 
afbeelding van God die ooit is gemaakt. Jezus  kennen, is 
God kennen. God te kennen is te weten: deze vlucht wordt 
hobbelig, maar de Piloot? Hij weet hoe Hij ons veilig naar
huis brengt.
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Door Johannes Maree 

Hoe ziet jouw 
‘TO DO’ lijst er 
voor vandaag uit?

We lijken elke dag zoveel te doen te hebben, dat het geen wonder 
is dat mensen de meest uitvoerige systemen bedacht hebben, 
met kleurenschema’s en dat soort dingen. Het probleem is (zoals 
je ongetwijfeld al ontdekt hebt) dat bijna alles op je lijst belangrijk 
is en liever vandaag dan morgen gedaan moet worden. Maar al 
te vaak moeten veel dingen gezamenlijk op de nummer één plek 
gezet worden. Zoals mijn broer me eerder zei, “Wat is belangrijker, 
eten voor de kat kopen of dat verslag voor het werk afmaken?”  
De waarheid is dat het allebei belangrijk is. Koop geen eten en je 
lievelingskat sterft. Maak het verslag niet af en je wordt ontsla-
gen.” Dagelijks zijn er een heleboel dingen en deadlines in ons 
leven die gedaan moeten worden of onze onmiddellijke aandacht 
nodig hebben. Alleen al het besluiten wat eerst gedaan moet wor-
den kan nog meer stress en onrust veroorzaken in ons drukke en 
stressvolle leven. 

Er staat een prachtig kort verhaal over ‘to do’ lijsten in de Bijbel. 
De meesten van ons kennen het verhaal goed, maar hebben er 
waarschijnlijk nooit over nagedacht met betrekking tot dit onder-
werp. Het interessante is dat de enige evangelieschrijver die er 
over schrijft, Lukas is. Misschien was hij een drukbezet man en 
raakte Jezus’ boodschap over prioriteiten stellen een gevoelige 
snaar bij hem.

Het verhaal staat in Lukas 10:38-42 en begint met Marta die Je-
zus uitnodigt bij haar thuis voor een maaltijd. Jezus gaat altijd 
graag ergens heen waar hij uitgenodigd wordt en neemt de uit-
nodiging daarom aan. Marta wordt volledig in beslag genomen 
door het bereiden van het eten en het bedienen van alle gasten. 
Daardoor wordt ze boos op haar zus Maria die haar niet helpt, 
maar aan de voeten van Jezus zit en aandachtig naar Hem luis-
tert. In Marta’s ogen deed Maria niet echt iets belangrijks, maar 
zat ze alleen maar bij Jezus. Je kunt je Marta’s ‘to do’ lijst voor die 
dag wel indenken. “Oké, ik moet eerst het hoofdgerecht opzetten 
en terwijl dat op het vuur staat, dek ik de tafel en o ja, ik moet niet 
vergeten wat mooie bloemen op de tafel te zetten. O, ik hoop dat 
ik niets belangrijks vergeten ben. De gasten zijn er al en waar is 
die zus van me, ik heb haar hulp nodig.”

Uit de keuken gaan

Het is interessant dat Marta degene is die Jezus bij haar thuis uit-
nodigt, maar dan afgeleid wordt door andere dingen. Deze ‘din-
gen’ zijn niet per se onbelangrijk. Laten we eerlijk zijn, wij doen 
toch hetzelfde? Wij nodigen Jezus uit in ons leven en na een tijdje 
worden we afgeleid door en bezorgd ‘over vele dingen’. We moe-
ten allemaal een tijdje uit de keuken gaan (of het kantoor of de 

werkplaats) en aan de voeten van Jezus zitten en het is nodig 
dit elke dag te doen. Dit is belangrijker dan wat dan ook in ons 
leven. Deze tijd met Jezus zou nummer één moeten zijn op onze 
dagelijkse ‘to do’ lijst. Ik plaag vrienden van mij altijd die voor een 
paar dagen op vakantie gaan en dan maar blijven zeggen hoeveel 
werk er te doen is op kantoor. “Maak je geen zorgen,” zeg ik ze, 
“het werk gaat nergens heen. Het zal nog steeds op je bureau 
liggen te wachten tot je terug bent”.

In het verhaal dat Lukas heeft opgeschreven, vermaant Jezus 
Marta vriendelijk. Hij zegt niet dat wat zij doet niet belangrijk is, of 
dat het niet gedaan moet worden. In tegendeel, voedsel bereiden 
en eten is belangrijk, toch? Maar Hij zegt wel dat er belangrijkere 
dingen in dit leven zijn waar we behoefte aan hebben. De woor-
den die Jezus gebruikt hebben een culinaire context en spelen in 
op het feit dat Marta druk is met koken en het bereiden van eten. 
Jezus zegt feitelijk dat Maria het beste deel van het voedsel dat 
aangeboden werd, gekozen heeft.

Bovenaan de lijst

Marta vraagt (in feite maakt ze een opmerking die geen tegen-
spraak duldt) of het Jezus niet kan schelen dat Maria haar al-
leen laat bedienen. Natuurlijk kan het Jezus altijd iets schelen. 
Ten tweede kan er voor de woorden ‘alleen laat’ ook ‘verlaten’ 
gebruikt worden. In Mattheus 10:37-39 spreekt Jezus over het 
opgeven of verlaten van alles, zelfs familie, om Hem te volgen. 
Uiteindelijk is dat wat Maria heeft gedaan. Ze ‘verliet’ zelfs haar 
zus om bij Jezus te zijn. We kunnen Jezus niet alleen maar in 
theorie dienen.

Het is slechts een paar dagen voor Jezus gekruisigd wordt. Op-
nieuw wordt er een avondmaaltijd voor Jezus bereid en opnieuw 
is Marta aan het bedienen (Johannes 12:1-8). Deze keer horen we 
Marta niet klagen en ook niet vermaand worden. Iemand moest 
het eten maken en gastvrijheid lijkt één van Marta’s echte passies 
en talenten te zijn. Maar we kunnen ons indenken dat ze deze 
keer regelmatig tussen de gasten stilhield om te luisteren naar 
Jezus en zich tegoed te doen aan Zijn rijke, heerlijke onderwijs.

Zorg er dus voor dat je de volgende keer als je gaat zitten om 
een ‘to do’ lijst te maken, tijd doorbrengen aan de voeten van 
Jezus, bovenaan zet, dan zullen veel van de andere prioriteiten 
vanzelf op zijn plaats vallen. Een beroemde christen (ik geloof dat 
het Martin Luther was) zei eens iets als, “Ik heb zoveel te doen 
vandaag dat ik een extra uur op mijn knieën in gebed zal moeten 
doorbrengen.” 

HoopHoop

Heb je ooit een ‘to do’ lijst opgesteld? Vast wel en daarom zal je ook de 

frustratie kennen van het opschrijven van alle belangrijke dingen die je 

moet doen om ze vervolgens in volgorde van belangrijkheid te zetten, 

bijvoorbeeld van 1 tot 100.

Het probleem is dat bijna 
alles op je lijst belangrijk is

14 | LifeLine
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Twijfelstormen 
doorstaan… 
Er zijn sneeuwstormen. 
Er zijn hagelstormen. 
Er zijn stortbuien. 
En er zijn twijfelstormen.

Inspiratie Inspiratie

Heb jij ooit wel eens van die twijfelstormen gehad? Sommi-
gen van jullie niet, dat weet ik. Ik heb met jullie gesproken. 
Sommigen van jullie hebben een “David-achtig” optimisme 
dat elke Goliath trotseert. Ik dacht vroeger dat je minstens 
naïef moest zijn en in het slechtste geval gewoon onecht! 
Nu denk ik dat niet meer. Ik denk dat je een gave hebt. Je 
hebt de gave van het geloof. Je kunt de regenboog al zien 
voordat de wolken uiteen gaan. Als jij deze gave hebt, sla 
dan dit artikel maar over. Ik zal niets kunnen vertellen wat je 
nodig hebt. Maar anderen misschien wel... 

Je vraagt je af wat anderen weten, wat jij niet weet. Je 
vraagt je af of jij blind bent of dat zij het zijn. Je vraagt je 
af waarom sommigen al “Eureka” roepen, vóórdat het 
goud wordt gevonden. Je vraagt je af waarom sommigen 
al “Land in zicht” roepen, vóór de mist is verdwenen. Je 
vraagt je af waarom sommige mensen zó vol vertrouwen 
geloven, terwijl jij zo weifelend gelooft. Als gevolg daarvan, 
zit je een beetje ongemakkelijk op de zachte bank van blind 
geloof. Jouw held in de  Bijbel is Thomas. Je tweede naam 
is Voorzichtigheid. “Als God zo goed is, waarom voel ik 

me dan soms zo slecht?” “Als Zijn boodschap zo duidelijk 
is, waarom raak ik dan zo in de war?” “Als de Vader al-
les onder controle heeft, waarom hebben goede mensen 
dan soms zulke hartverscheurende problemen?” Lastige 
vragen. “Gooi-de-handdoek-in-de-ring” vragen. Vragen die 
de discipelen moeten hebben gesteld tijdens de storm op 
het meer. 

Het enige wat ze konden zien, waren inktzwarte luchten 
terwijl ze heen en weer werden geslingerd in de gehavende 
boot. Wervelende wolken. Witte kappen op de golven. Pes-
simisme dat de kustlijn vertroebelt. Wanhoop over het vol-
lopen van de boot. Wat een aangename reis had kunnen 
zijn werd een tocht met gespannen knokkels door een zee 
van angst. Hun vraag:❏Wat voor hoop hebben we om deze 
stormachtige nacht te overleven? Mijn vraag:❏Waar is God 
als Zijn wereld door stormen gaat? 

Niet wat ze hadden verwacht 
Het licht verscheen voor de discipelen. Een gestalte kwam 
naar hen toelopen over het water. Dat verwachtten zij niet. 

Door Max Lucado 
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Je vraagt je af waarom sommige mensen zó vol 
vertrouwen geloven, terwijl jij zo weifelend gelooft.

Om de zoveel tijd rolt er een twijfelstorm mijn leven binnen, die een vlaag van vragen en een 
stormachtige wind van angst met zich mee voert. En kort nadat dit gebeurt, schijnt er een licht 
dwars doorheen. Soms komt die storm net na het avondnieuws. Soms vraag ik me af waarom ik 
eigenlijk kijk. Sommige avonden wordt het me gewoon te veel. Van de trappen van het Capitool  
tot de steppen van Zuid-Afrika, het nieuws is meestal somber... dertig minuten lang hapklare 
tragedies. Een knappe man in een mooi pak met een warme stem brengt slecht nieuws. 

Misschien hoopten ze op engelen die neerdaalden, of de 
hemel die zou openen. Misschien luisterden zij of er een 
goddelijke proclamatie kwam die de  storm zou bedaren. 
We weten niet waar ze naar uitkeken. Maar één ding is ze-
ker, ze keken niet uit naar Jezus die naar hen toe kwam lo-
pen over het water. “Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuw-
den het uit van angst.” (Matteüs 14:26). En omdat Jezus op 
een manier verscheen, die ze niet hadden verwacht, misten 
ze bijna dat dit het antwoord was op hun gebeden. En als 
wij niet nauwkeurig kijken en luisteren, riskeren we dat wij 
dezelfde fout maken. Gods lichten in onze donkere nach-
ten, zijn zo talrijk als de sterren, als we alleen maar goed 
zouden opletten.

Mag ik u vertellen over een paar lichten die mijn 
wereld onlangs hebben verlicht? 
Een vriend en ik zaten in zijn auto vóór mijn huis en spraken 
over zijn dilemma. Zijn belangrijkste opdrachtgever had zich 
teruggetrokken, waardoor hij opgescheept zat met dikke 
rekeningen en weinig mogelijkheden. Wat z’n cliënt deed 
was niet netjes, maar hij deed het toch. Het bedrijf van de 
opdrachtgever was groot en dat van mijn vriend klein en 
hij kon er weinig aan doen. Mijn vriend bleef achter bij een 
‘troep hongerige leeuwen’ die pas tevreden waren na een 
bedrag van zes cijfers. 

“Ik belde mijn oom op en vertelde hem wat er gebeurd was. 
Ik vertelde hem dat ik eraan zat te denken om me failliet te 
laten verklaren.” “Wat zei hij?”, vroeg ik. “Hij zei niets”, rea-
geerde mijn vriend. Nadat hij een lange tijd stil bleef, vulde 
ik het voor hem in: “We gaan het zo niet doen, wel?” “Nee, 
dat doen we niet”, zei hij me. “Dus ik zal de rekeningen 
betalen. Zelfs als ik mijn huis moet verkopen, ik zal mijn 
rekeningen betalen.” Ik werd daardoor bemoedigd. Als ie-
mand nog steeds geloofde dat wat hij deed, het juiste was, 
zou God doen wat het beste was. Er was nog steeds wat 
van dat “we-doen-het-niet-zo” geloof in de wereld. De lucht 
begon op te klaren. 

Licht nummer twee kwam van de afdeling voor 
kankerpatiënten. 
“We gaan morgen ons vierenveertigste jaar vieren”, zei 
Jack, terwijl hij zijn vrouw voedde. Ze was helemaal kaal. 
Haar ogen waren ingevallen en ze was slecht verstaanbaar. 
Ze keek strak vooruit, opende alleen haar mond als hij de 
vork in de buurt  bracht. Hij veegde haar wang af en hij 
veegde zijn voorhoofd af. 

“Ze is al vijf jaar ziek”, vertelde hij me. “Ze kan niet lopen. 
Ze kan niet voor zichzelf zorgen. Ze kan zichzelf niet eens 
voeden, maar ik hou van haar. En”, hij sprak luider, zodat ze 
hem kon horen,”we gaan dit ding verslaan, of niet, lieverd?” 
Hij gaf haar nog een paar happen en vertelde verder: “Wij 
hebben geen ziektekostenverzekering. Toen ik het nog kon 
betalen, dacht ik dat ik het niet nodig zou hebben. Nu ben 
ik dit ziekenhuis meer dan $ 50.000 schuldig”. Hij zweeg 

even terwijl hij haar wat te drinken gaf. Daarna vervolgde 
hij: “Maar ze hebben me niet lastig gevallen. Ze weten dat 
ik het niet kan betalen, maar ze accepteerden ons zonder 
vragen. De dokters behandelen ons alsof we hun bestbe-
talende patiënten zijn. Wie had kunnen denken aan zulke 
vriendelijkheid?” Ik moest het wel met hem eens zijn. Wie 
had kunnen denken aan zulke vriendelijkheid? In een nete-
lige wereld van high-tech, erg dure en vaak bekritiseerde 
gezondheidszorg, is het geruststellend om professionals  te 
vinden die mensen, die niets in ruil terug kunnen geven, 
willen dienen. 

Dan, een paar dagen later, nóg een licht. 
Larry Brown is de coach van de San Antonio Spurs, het lo-
kale professionele basketbalteam. Ik ken hem niet persoon-
lijk (hoewel het gerucht gaat dat hij wil dat ik een meerjarig 
contract bij hem onderteken en als ‘point guard’* ga spelen 
voor het team... leuke fantasie). 
*de speler op de verdedigingshelft die het offensief van het 
team leidt. Red.

Coach Brown bracht onlangs een middag door bij een he-
renkledingzaak, om handtekeningen uit te delen. Hij stond 
ingepland voor twee uur, maar het werden er uiteindelijk 
drie. Kinderen met pen en notitieblokjes  belegerden de 
plek, vroegen hem honderduit en wilden hem de hand 
schudden. Toen hij er eindelijk in slaagde om weg te glip-
pen, stapte hij in zijn auto en merkte opeens een ontroe-
rend schouwspel op. Een te laat arriverend jongetje kwam 
aanfietsen, sprong van zijn fiets en liep naar het raam om te 
zien of de coach nog steeds in de winkel was. Toen hij zag 
dat hij er niet meer was, draaide hij zich langzaam om en 
liep verdrietig naar zijn fiets en wilde wegrijden. 

Coach Brown zette de motor af, stapte uit de auto en liep 
naar de jongen toe. Ze praatten een paar minuten, gingen 
naar een cafetaria naast de modezaak en namen een fris-
drank aan een tafeltje. Er waren geen verslaggevers in de 
buurt. Geen camera’s die draaiden. Wat deze twee met 
elkaar bespraken, weet niemand. Ik weet zeker dat Larry 
Brown andere dingen te doen had die middag. Ongetwij-
feld had hij zich aan andere afspraken te houden. Maar het 
is twijfelachtig of dat wat hij die middag ook had moeten 
doen, belangrijker was dan wat hij deed. 
In een wereld van grote sommen geld en glanzende profes-
sionele sporten, deed het mij goed om te horen van een 
coach die nog steeds een coach is in hart en nieren. Horen 
wat hij deed was genoeg om alle resterende wolken van 
twijfel weg te blazen en me op te warmen aan Gods licht... 
zijn zachte licht. 
Zachte lichten. Gods oplossingen voor twijfelstormen. 
Goudglanzend gloeit die amberkleurige hoop in de duis-
ternis. Geen bliksemschichten. Geen explosies van licht. 
Gewoon zachte lichten. Een zakenman die  kiest voor eer-
lijkheid. Een ziekenhuis dat kiest voor mededogen. Een be-
roemdheid die kiest voor vriendelijkheid.  
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QuotesInzicht

“Waar U ook gaat, 
het is mij best”

Ze was ontzettend blij om bij ons te zijn en ik kon me 
werkelijk niet voorstellen waarom. Omdat ik niet meer zo 
mobiel ben als vroeger, dus valt er weinig lol met me te 
beleven. Toen ze kwam, vroeg ik me daarom af wat we in 
vredesnaam konden doen om haar bezig te houden. Ze 
had de energie van drie kerncentrales, terwijl ik haar wan-
kelend volgde op bijna lege batterijen. Zou ze zich op dag 2 
al zo vervelen dat ze huilde om naar huis te mogen? 

Maar op dag 6 was ze nog steeds blij. Ze rende elke mor-
gen net zo vrolijk over het tuinpad als op dag 1. Voor haar 
maakte het niet uit waar we naar toe gingen, omdat ze alles 
best vond als opa maar bij haar was. En als het enige dat 
opa aankon, een uitstapje naar de bibliotheek was, waar 
hij in een stoel plofte en de krant las, was het nog steeds 
prima voor haar, omdat alleen het samenzijn genoeg was. 

Haar vertrouwen en tevredenheid in wat we samen ook 

deden was een genot – en voor mij ook een prachtige il-
lustratie van Johannes hoofdstuk 3. Daarin vertelt Jezus 
Nicodemus wat het is om opnieuw geboren te worden, en 
dan komt de opmerkelijke uitleg van Jezus in vers 8: “De 
wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je 
weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo 
is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.”

Als we uit de Geest geboren worden, hebben we geen idee 
waar de Geest ons naar toe brengt, net als mijn kleindoch-
ter geen idee had waar ik haar elke morgen mee naar toe-
nam. Maar het was geen probleem voor haar, omdat opa 
wist waar hij heen ging en dat was het enige dat telde. Zij 
kon elke dag rennend tegemoet gaan, in totaal vertrouwen 
en tevredenheid.

En volgens Jezus is dat wat uit de Geest geboren worden 
is. Hij zei ook zoiets in Johannes 14:16-18. Hij zei dat de 
Geest in ons zou wonen en voor eeuwig in ons zou blijven. 
Elk moment van elke dag hebben wij een Geestelijke gids 
en metgezel. Waar Hij gaat, weten we niet, maar Hij weet 
het – en voor mijn kleindochter met mij als haar gids en 
metgezel – was dat het enige dat telt. 

Ik kreeg mijn eerste echte glimp van hoe ‘opnieuw  
geboren’ worden moet zijn, toen onze 6 jaar oude 
kleindochter een week bij ons kwam logeren.  

Bron Jonathan Buck

De 
tijdbank

Stel je voor dat er een bank 
is die elke ochtend een 
bedrag van € 63.850,00 op 
jouw rekening zet. 

Hij houdt geen rekening met het saldo dat je 
over hebt gehouden van de vorige dag. Elke 
avond verwijdert hij wat er nog over is van je 
saldo. Wat zou je dan doen? Elke cent opma-
ken natuurlijk!  

Ieder van ons heeft zo’n bank. Zijn naam is 
TIJD! Elke nacht schrijft hij het gedeelte dat 
je niet hebt geïnvesteerd voor het goede doel 
als verlies af. Hij houdt geen balans bij en 
maakt geen debetstand. 
Elke dag opent hij een nieuwe rekening voor 
je. Elke nacht verwijdert hij alles wat niet ge-
bruikt is. Als je het deposito van de dag niet 
hebt gebruikt, is het verlies voor jou. Er is 
geen weg terug. 
Je kunt verloren tijd morgen niet meer gebrui-
ken. Je moet leven met het huidige deposito 
van vandaag.  De klok loopt. Maak er van-
daag het beste van. 

Om te beseffen wat de waarde van een jaar is, 
vraagt het eens aan de student die het exa-
men niet gehaald heeft. 
Om je de waarde van een week voor te stel-
len, praat daarover eens met de redacteur 
van een weekblad. 
Om je de waarde van een dag te realiseren, 
stel die vraag eens aan een dagloner die kin-
deren moet grootbrengen. 
Om je de waarde van een uur te realiseren, 
vraag het eens aan twee geliefden die er op 
wachten om elkaar te ontmoeten. 
Om je de waarde van een minuut voor te stel-
len, vraag dat eens aan de man die de trein 
net heeft gemist. 
Om de waarde van een seconde te beseffen, 
vraag dat aan de persoon die net een ongeval 
wist te vermijden. 
Om de waarde van een milliseconde in te 
schatten, spreek dan eens met de atleet die 
een zilveren medaille kreeg op de Olympische 
Spelen. 

Koester elk moment dat je hebt en vergeet 
niet dat de tijd op niemand wacht. 
Gisteren is geschiedenis, morgen is een mys-
terie en vandaag is een geschenk. Q

u
o

te
sAls het intellect van een 

persoon verruimd is tot een 
nieuw idee gaat het nooit 
meer terug naar zijn oor-
spronkelijke afmetingen. 

Oliver Wendell Holmes 

“De echte ontdekkingsreis 
bestaat niet uit het zoeken 
naar nieuwe landschappen, 

maar uit het hebben van 
nieuwe ogen”. 

Marcel Proust 

De grootste verspilling op 
onze hele wereld, die niet 

kan worden gestopt of her-
wonnen, is onze verspilling 
van de tijd die God ons elke 

dag heeft gegeven. 

Billy Graham 

We kunnen onze proble-
men niet met hetzelfde 

soort denken oplossen, dat 
we gebruikten toen wij ze 

veroorzaakten. 

Albert Einstein 

Omdat ons begrip zo aards 
is... in en in menselijk... 

beperkt... eindig... opereren 
we in een 

dimensie die totaal anders 
is dan die van onze Heer ... 
Die dergelijke beperkingen 
niet kent. Wij zien het nu. 

Hij ziet de eeuwigheid. 

Charles R. Swindoll
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Communicatie

Ik ben meer iemand van: “Ik doe wat voor handen komt en 
pak de gelegenheid.” In het verleden heb ik mij daar wel 
eens schuldig over gevoeld. Er zijn mensen die alles keurig 
op een rijtje hebben. In hun keuken hangt een kalender 
waarop alles keurig netjes ingepland staat. En voor hen 
werkt het. Voor mij dus niet. 
Complete chaos als ik alles probeer te plannen. Op de 
wasdag belt een vriendin of ze koffie kan drinken. Ik heb 
haar een tijd niet gezien en de was blijft liggen. Woensdag 
zegt mijn student af. Op vrijdag heb ik onverwachts eters. 

Ik heb een ander systeem. Communicatie en flexibiliteit. 
Belangrijke zaken moeten natuurlijk nog worden ingepland. 
Maar alleen als het niet anders kan. Elke avond vraag ik 
de familie naar de plannen van de komende dag. Eerlijk is 
eerlijk, ik heb geen vaste betaalde baan, dus ik kan mij ook 
makkelijker aanpassen. En alles wat ik wel moet plannen 
doe ik met ruime marges. En zo heb ik tijd over om flexi-
bel te zijn. Een vrije dag kan ik verschuiven. Een wasmand 
die vol is kan ik verwerken tussen de afspraken door. In 
de diepvries heb ik extra vlees en groente voor de onver-
wachtse eter. (Wel voor 16.00 uur aanmelden anders wordt 
het pizza). Door alle drukte heen kijk ik rond in het huis en 
maak even een keukenkastje schoon, veeg aan en dweil 

de vloer. Ik ruim de badkamer op en dan gaat de bel. Tijd 
voor een praatje met iemand die even aanloopt. Als ze weg 
is en ik de afwas doe, maak ik ook even de oven schoon. 
Zo creëer ik orde in de chaos.

Jarenlang ben ik ook grootgebracht met het verplichte 
halfuurtje Bijbelstudie. Maar ik kon de discipline niet op-
brengen. Ik voelde mij daar behoorlijk schuldig over. Het 
lukte mij niet. Totdat ik ontdekte, dat ik zo ook niet in elkaar 
zit. Bijbelstudie op zichzelf geeft mij geen voldoening. Het 
voelt als verplicht kennis vergaren om een diploma te ha-
len. Huishouding op zichzelf geeft mij geen voldoening. Als 
het echter gaat om een relatie met God en met mensen, 
dan wordt het een andere zaak. Huishouding is een middel 
om je thuis te voelen in een opgeruimd gezellig huis. Dus 
mijn leus is: “Mijn huis is schoon genoeg om gezond te 
blijven en rommelig genoeg om je op je gemak te voelen.” 
Bijbelstudie is voor mij een middel om God beter te leren 
kennen. En sinds ik God beter leer kennen als een God die 
met mij een relatie wil is Bijbelstudie een feest. Ik zou mij 
juist schuldig voelen als ik nu merk, dat ik na een verplicht 
half uur moet stoppen. Dan liever een nacht opofferen. En 
de volgende dag vroeg naar bed.
En God schiep orde in de chaos. Ik heb orde in de chaos.

Planning
is noodzaak. Nu ben ik van nature geen planner.  

Tips

Voornemens & 
opnieuw beginnen 

Door Lamberta 
Danenberg

Door Eufrocinia R. Manlulu 

Vol frustratie zat ik op een avond een aantal van de voornemens te 
bekijken, die ik had gemaakt voor het nieuwe jaar. 

Wéér was er een jaar voorbij gegaan en ik 
vroeg me af of ik überhaupt wel iets had uit-
gevoerd of zelfs wel enige moeite had gedaan 
om ook maar iets van de voornemens te laten 
slagen. Hoe zit dat met jou? Heb jij voorne-
mens gemaakt voor het komende jaar? Heb 
jij beslist  om te gaan slagen en het dit jaar 
beter te doen dan vorig jaar? Heb je plannen 
gemaakt om dat doel te bereiken? 

Elk nieuw jaar is een jaar van vernieuwing, een 
nieuw begin, een tijd om dingen te verande-
ren, die veranderd moeten worden, een tijd 
om dingen te verbeteren en een tijd om het 
verleden achter je te laten en helemaal op-
nieuw te beginnen. De volgende tips kunnen 
je helpen om te slagen en je voornemens te 
laten uitkomen. 

Maak een lijst 
Die zal je helpen herinneren aan de verplich-
ting die je bent aangegaan. Een lijst kan je ook 
helpen om je doelstellingen nog eens na te 
lopen nadat de maanden voorbij zijn gegaan 
zodat je ze van tijd tot tijd kunt aanpassen. 

Maak ze een deel van je dagelijkse gebed 
Men zegt dat het 30 dagen duurt om een ge-
woonte te vormen. Dus pas je voornemens in 
je dagelijkse leven en gebed in, totdat het een 
gewoonte voor je is geworden. 

Beoordeel en update je voornemens van 
tijd tot tijd 
Soms veranderen dingen en situaties als de 
maanden voorbij gaan. Je moet je voorne-
mens voortdurend herzien en bijwerken zodat 
ze bij je huidige situatie passen. 

Feliciteer jezelf na elke kleine prestatie 
Dat helpt als aanmoediging voor je om dóór 
te zetten. 

Wees realistisch en accepteer dat het af 
en toe niet lukt 
Het is niet verkeerd om de lat hoog te leg-
gen en te dromen van betere dingen. Immers, 
Gods macht kent geen grenzen. Het is echter 
wijsheid om realistisch te zijn tijdens het bidden 
dat God zal ingrijpen om ons te geven wat het 
beste voor ons is en dat wat we aan kunnen. 

Mislukking kan helpen bij het opbouwen 
van karakter 
Soms moeten we beproevingen doorstaan 
om karakter te ontwikkelen. Verwacht af en 
toe te falen, maar geef niet op. 

God geeft ons een kostbare gelegenheid voor 
een nieuw begin in Jezus Christus, als we re-
ageren op Zijn roeping. Besluit om deze kans 
te grijpen en een vol en verrijkt leven te leven 
in Jezus Christus!
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Inzicht

De nederige koning
Gedreven door liefde

Door Tim Maguire Dus de Zoon, de geliefde van de Vader, zag in totale nede-
righeid, de heerlijkheden van de hemel als onbelangrijk en 
vernederde Zich om geboren te worden als een baby in het 
kleine plaatsje Bethlehem. Je zou zo denken dat God toch 
wel zou hebben gekozen voor een paleis, en het centrum 
van de beschaafde wereld om in geboren te worden, toch? 
Bethlehem moet dan toen toch wel het centrum van de 
beschaafde wereld zijn geweest, nietwaar? 
Nee hoor. 
Niet alleen was Bethlehem allesbehalve het centrum van de 
beschaafde wereld, in feite was het waarschijnlijk ongeveer 
net zo’n belangrijke plaats als Bethlehem in de Vrijstaat, 
Zuid-Afrika! (sorry Bethlehemieten). 

En niet alleen was het God-kind geboren in een volstrekt 
afgelegen dorp, Hij werd geboren in een schuur, waarvan 
veel wetenschappers denken dat het een kleine grot aan 
de achterzijde van een woning zou kunnen zijn, te mid-
den van de geur en het lawaai wat kleinvee meebrengt. 
Niet zo’n groots entree voor God als Hij verschijnt op het 
wereldtoneel - de bazuin die een koning zou aankondigen, 
werd vervangen door het geblaat van schapen en balkende 
ezels. 

En deze nederige Koning groeide op in het verborgene, 
ging nooit prat op Zijn glorie, maar gaf altijd de Vader alle 
eer. Totdat Hij verkondigt dat de tijd is aangebroken voor 
Hem om verheerlijkt te worden..... en we vinden Hem te-

rug in Jeruzalem rijdend op een ezel! Jezus wordt eindelijk 
erkend voor wie Hij werkelijk is, de Koning der koningen; 
palmbladeren worden op de weg gelegd en de profetie 
wordt vervuld. Hosanna word gezongen en Hij kiest geen 
witte hengst met prachtige staart en manen, steigerend 
door de straten; Hij kiest zelfs geen volwassen ezel! Hij rijdt, 
met de voeten waarschijnlijk slepend door het stof, op een 
jong ezelsveulen! 
En dan de ultieme nederigheid: “En als mens verschenen, 
heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de 
dood – de dood aan het kruis” (Filippenzen 2:7,8)

Jezus was heel anders dan wat elke Israëliet dacht dat hun 
Messias zou zijn. Hij kwam niet om het Romeinse Rijk om-
ver te werpen, zoals de meesten hoopten dat Hij zou doen. 
Ook kwam Hij geen aards koninkrijk verkondigen en Zijn 
volk verheffen. Hij kwam, geboren als baby in een kribbe 
in een onbekend stadje. Hij wandelde tussen de zieken en 
de zondaars en vermeed de spotlights van het grote toneel 
met woord en daad. Hij reed Jeruzalem in op een ezels-
veulen. Terwijl de hemel Zijn troon en de aarde de voeten-
bank van Zijn voeten was geweest, verhief Hij zich op geen 
enkele wijze, omdat Zijn enige motivatie Zijn liefde voor jou 
en mij was!

Hij versloeg noch de Romeinen, noch enig ander werelds 
rijk, maar wel de zonde die de mensheid zolang in zijn greep 
gehouden heeft. En Hij regeert in de harten van  gelovigen.  

Sta hier eens even bij stil. De Schepper van het hele universum, de Ene die door te spreken, de zon, 
maan, sterren en sterrenstelsels deed ontstaan, ontdeed zich van Zijn macht en glorie, wat  we als 
fysieke mensen nooit volledig kunnen begrijpen, en hulde zich in een menselijk lichaam. Niet als 
een volwassen man, maar als een hulpeloos kind, volledig afhankelijk van Zijn ouders. En Hij deed 
dat gedreven door Zijn liefde voor jou en mij. 

Hij werd afhankelijk en klein

Inzicht

Het beste 
kerstcadeau 

Op de grote dag, kwamen honderden gasten met hun ge-
schenken. Toen het echtpaar daarna naar hun kleine flat 
was verhuisd, begonnen ze de cadeaus te openen, om te 
zien wat ze hadden gekregen en van wie. Er was nauwe-
lijks genoeg ruimte om alles op te bergen. Maar er was één 
pakje dat de dochter in het bijzonder wilde zien. 
Wat had haar rijke vader voor haar gekocht? Na het door-
lopen van alle grote dingen, besefte ze dat geen van deze 
van haar vader waren. Maar tussen de kleinere pakjes, was 
er één ingepakt in bruin papier. Bij het openen ervan be-
sefte ze dat het een dure in leer gebonden Bijbel was. 
Ze sloeg de eerste pagina op. Er stond: “Voor onze geliefde 
dochter en schoonzoon op jullie huwelijksdag, Van vader 
en moeder. Mattheüs 6:31-33; 7:9-11”.
Ze was diep teleurgesteld. Hoe konden haar ouders haar 
een Bijbel geven? De wrok bleef jarenlang. 

Uiteindelijk stierf haar vader. Een paar jaar later, op de ge-
denkdag van de dood van haar vader, zag ze de Bijbel 
weer die haar ouders hadden haar gegeven op haar hu-
welijksdag. Ze nam hem uit de kast waar hij al die jaren 
ongeopend had gestaan. Ze opende de eerste pagina 
en las die woorden weer: “Voor onze geliefde dochter en 
schoonzoon op jullie huwelijksdag, Van vader en moeder. 
Matteüs 6:31-33”. Ze besloot om de Bijbel te openen bij 
Mattheüs hoofdstuk 6, om die verzen te lezen. Toen ze de 
pagina opende, zat er een stuk papier tussen geklemd. Het 
was een cheque op haar naam, van haar vader. Er stond: 

“Betaal aan (naam) of aan toonder, de som van 70.500 
euro. Ze kon haar ogen bijna niet geloven! 
Vervolgens las ze de verzen: “ Vraag je dus niet bezorgd 
af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: 
“Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal din-
gen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet 
wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij gegeven worden.”
Toen sloeg ze de pagina om en las Mattheüs 7:9-11: “Is 
er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood 
vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een 
vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen 
al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader 
in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom 
vragen.” Ze begon te huilen. Hoe had ze haar vader zo 
verkeerd kunnen begrijpen? Hij hield zoveel van haar, toch 
dacht ze dat hij dat niet deed. 

Een geschenk te wonderbaar
Binnenkort is het weer Kerstmis. Misschien ben je druk aan 
het bedenken welke cadeaus je gaat kopen voor familie en 
vrienden. Of je vraagt je af welke cadeaus je zult ontvan-
gen van je dierbaren. Maar wie denkt aan het kerstcadeau 
wat we al hebben ontvangen? Dat geschenk kwam als 
een “baby gewikkeld in doeken en liggende in een kribbe”. 
Net als de vrouw die dacht dat bruin papier en een Bijbel 
niets waard konden zijn, kunnen we missen wat God ons 
in Jezus Christus heeft gegeven. De Nieuwe Bijbel Vertaling 
zegt het zo: “Laten we God danken voor Zijn Zoon – een 
geschenk te mooi voor woorden! 
In Christus is er leven. Open je Bijbel en ontvang je ge-
schenk deze Kerst. Gelukkig Kerstfeest!

Als miljonair had vader alles uit de kast gehaald om 
van de bruiloft van zijn eerste dochter een onvergete-
lijke gebeurtenis te maken. 

Bron Takalani Musekwa 

Ze begon te huilen. Hoe had ze haar vader 
zo verkeerd kunnen begrijpen?



Het leven kan soms behoorlijk veel stress geven. Als we het toelaten, kan 
stress ons elke minuut beheersen. Maar dat hoeven we niet te laten gebeuren. 
We kunnen allemaal even een momentje voor onszelf nemen om op adem te 
komen... even na te denken... even tot rust te komen.

Iemand heeft eens gezegd dat het leven je overkomt, terwijl je 
druk bezig bent andere plannen te maken. En dat is zo vaak 
waar. Het leven lijkt zo snel voorbij te vliegen, dat we het nau-
welijks opmerken. Het ene moment zijn we jong, het volgende 
al oud. En iedereen vraagt zich tenslotte af: “Waar is de tijd 
gebleven?” 
Daarom hebben we van tijd tot tijd allemaal even een pauze 
nodig van het gejaagde leven om even een “pas op de plaats 
te maken”, zoals sommigen dat noemen. 
Jezus was niet anders. Als één van ons had Hij ook tijd nodig 
om te rusten. Even weg van de drukte en het hectische tempo. 
Tijd om alleen te zijn, tijd om met Zijn Vader door te brengen, 
om te bidden, te bezinnen op wie Hij was en alles wat Zijn 
leven inhield en wat belangrijk was voor Hem en anderen... 
Lucas vertelt ons: “Op een van die dagen trok Jezus zich te-
rug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God 
bidden. Toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij Zich en 
koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde...”. (Lucas 
6:12-13) Jezus nam tijd om alleen met God te zijn vóór het 
maken van deze belangrijke beslissingen over de keuze van 
de 12 apostelen. 
Wanneer neem jij even de tijd om de batterijen op te laden? 

Doe je dat wel eens? Net zoals een trage pc die een herstart 
nodig heeft, moeten jij en ik af en toe ook even “opnieuw op-
starten”. 

Waarom zoek je niet een afgeschermde, aangename plek, 
weg van de drukte en het onophoudelijke lawaai van de dag, 
computers, telefoon, sms, lijstjes om af te werken, een rom-
melig bureau, waar je misschien even een paar minuten per 
dag kunt door brengen voor een rustig gesprek met God? Dat 
zal niet altijd mogelijk zijn tijdens de werkdag zelf, maar hoe zit 
het daarna? Misschien in plaats van tv-programma’s en luide 
reclames, al was het maar voor een half uurtje of zo. 
Gewoon even wat tijd waarin jij en God samen alleen kunnen 
zijn: tijd om naar Hem te luisteren, rust te vinden in Hem en je 
door Hem te laten verfrissen en opladen. “Alleen bij God vindt 
mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.”, zegt Psalm 
62:2. 

Je beseft niet hoe goed die rust kan zijn totdat je het probeert. 
En als je dan de voordelen leert waarderen, maak er dan een 
gewoonte van en help het voor anderen in je leven gemakkelijk 
te maken om datzelfde te doen! 

Even alleen...

Door Dr. Joseph Tkach


