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Wanneer je gevraagd wordt of je iets kunt, zeg dan: “Zeer zeker kan
ik dat!” En dan ga je aan de slag om te zien hoe je het moet doen.
– Theodore Roosevelt (1858-1919)
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Een Christen meet zijn succes niet af aan de hoeveelheid geld die
hij bezit. Hij hoeft niet rijk of beroemd te worden. Hij gebruikt de
talenten die God hem gegeven heeft zo goed als hij kan.1 Wie het
meeste doet met wat hij gekregen heeft is pas echt succesvol.
Hoe doe je dat? Toen koning David op sterven lag gaf hij zijn zoon Salomo het
volgende advies: “Gehoorzaam de wetten van God en volg al Zijn wegen. Leef de
geboden, voorschriften en aanwijzingen die in de wet van Mozes staan na, zodat het
je goed zal gaan bij alles wat je doet en waar je ook gaat.”2 Davids succesformule was
God volgen en Hem gehoorzamen, iets wat Salomo nog de nodige moeite kostte.
Moeite? Werk wordt door de hele bijbel heen op hoge waarde geschat. In Genesis
wordt beschreven hoe God in het allereerste begin zes dagen werkte om de wereld
te scheppen, en toen Hij overzag wat Hij gemaakt had vond Hij het heel goed.3
Jezus zei dat Hij was gekomen om het werk van Zijn Vader te volbrengen.4 En er
wordt ons gezegd dat het werk dat we op aarde doen door God onderzocht en
beloond zal worden.5
Betekent dat dan dat je harder moet werken om succesvoller te zijn? Dat is niet
vanzelfsprekend zo. Maar in elk geval wil Jezus niet dat ons werk ons gespannen
maakt of dat we overbelast worden. Hij zei: “Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die
vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.”6
Maar hoe moet het als we ons al gespannen voelen? Ook daar kan Hij bij helpen!
“Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht.
Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij
die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen.
Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe
worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te rakken.”7
De vragen die hier boven gesteld worden zullen in de artikelen in dit nummer
behandeld worden. Ik hoop dat je er iets aan zult hebben.
1 Zie Mattheüs 25:14-30
2 1 Koningen 2:3
3 Zie Genesis 1:31
4 Zie Johannes 9:4
5 Zie 1 Korinthe 3:13-15
6 Johannes 14:27
7 Jesaja 40:29-31

Samuel Keating
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Het ontsnappingsplan
Door Keith Phillips

In een episode van de
oorspronkelijke Star Trek serie,
komt de bemanning van het
sterrenvaartuig Enterprise een
ras van een ander sterrenstelsel
tegen dat veel sneller leeft dan
het menselijke ras. Maar daar
zijn offers mee gemoeid. “Als ze
op dit niveau doorgaan, gaan
ze er aan kapot” merkt Captain
Kirk op, “alsof versneld leven hen
opbrandt.” De makers van Star
Trek hadden kennelijk opgemerkt

waar het steeds snellere tempo van
het moderne leven toe leidde, en
ze sloegen de spijker op zijn kop
zonder het misschien te beseffen.
Enkele jaren geleden voorspelde
de Wereldgezondheidsorganisatie
dat tegen het einde van dit
decennium de allergrootste
medische problemen in de wereld
te maken zouden hebben met
stress. Bij een andere studie werd
geconcludeerd dat 54% van de
mensheid wereldwijd te klagen
4

heeft over stress op het werk.
In Japan zijn er nieuwe
woorden ontstaan zoals
karoshi en karojisatsu “dood
door overwerk” en “zelfmoord
door overwerk.”
Stress is een heel reëel
probleem dat ons allemaal tot
op zekere hoogte beïnvloedt.
Het meest angstaanjagende
aspect van stress is dat het
zichzelf voortzet. Alleen al de
gedachte aan hoe we er aan
kunnen ontsnappen zet ons al
meer onder druk.

Er is echter een uitweg, een zekere
en eenvoudige manier om er aan te
ontsnappen. Het is zo eenvoudig dat
veel mensen de fout begaan het af
te slaan voordat ze het geprobeerd
hebben en daarom door blijven
gaan in hun overspannen staat. “Als
de lasten u drukken en u vermoeid
raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u
rust geven.”1 Als je oververmoeid
raakt door alle spanningen kun je
naar Jezus vliegen op de vleugels
van gebed en de verlichting krijgen
die Hij alleen je kan geven. Hij
weet wat je het meeste nodig hebt:
lichamelijke rust, mentale rust en
geestelijke rust, in Zijn nabijheid
zijn en de geestelijke kracht
ontvangen die je krijgt als je Zijn
Woord leest en in je opneemt. Een
rustig moment met Jezus kan de
spanning verlichten, je gedachten
en geest vredig maken en de situatie
die tot stress geleid heeft in de juiste
proporties zetten. Zou het echt zo
makkelijk zijn? Je weet maar nooit
wat een opluchting het kan zijn.
Probeer het maar eens!
1. Mattheüs 11:28-30
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DOE HET MAAR
GEWOON

Door Peter Amsterdam

Het geheim van succes in het
leven is dat je er klaar voor staat
als het komt.
– Benjamin Disraëli (1804-1881)
Iedere dag, wanneer je de deur
uit gaat om naar je werk te
gaan of naar een afspraak, of
de kinderen naar school brengt
of meeneemt naar het park,
of wanneer je thuis aan het
werk bent of kookt of aan de
schoonmaak bent, als je bidt
onder je werk, ga je als het ware
naar de markt en je zou een
grote ‘boodschappentas van
geloof ’ mee moeten nemen en
verwachten dat God in je leven
zal werken om het doel dat Hij
voor je heeft te bewerkstelligen.
Door onze gebeden scheppen
we een ruimte voor God om
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in te werken en we moeten
verwachten dat Hij ons naar
gelang Zijn wil zal antwoorden.
De sleutel is, het doen. Je
moet het terrein zorgvuldig
afbakenen en de kansen die je
tegenkomt aangrijpen. Het is
daarbij belangrijk om flexibel te
zijn en bereid om te veranderen;
of dat nu betekent dat je zelf
moet veranderen, of dat je de
plannen of je werkrooster moet
aanpassen.
Hier zijn een paar concrete
stappen die we kunnen zetten:
Geloof hebben.
In God geloven en bereid zijn

om te gaan waar Hij je leidt.
Als we God om kansen en
open deuren vragen, zal Hij ze
op Zijn tijd zeker geven. Dank
Hem ervoor en ga er dan actief
achterheen; zelfs als ze nieuw en
anders zijn of onverwacht.
Beginnen
Om te kunnen volgen in de
richting die God je leidt moet
je bereid zijn om iets nieuws te
proberen en ermee door te gaan.
We moeten God laten zien dat
we menen wat we zeggen. Als je
dat doet, kun je er op rekenen dat
Hij de hindernissen weg zal halen

en meer dan Zijn deel van de
overeenkomst zal doen.
Mogelijkheden zien
Sommige mogelijkheden die
op je weg komen lopen op
niets uit. Sommige risico’s
die je neemt zullen niets
buitengewoons en geen
zichtbare vrucht voortbrengen,
niet onmiddellijk tenminste.
Soms moet je ergens een hele
tijd mee doorgaan voordat het
begint op te bloeien.
Soms brengen de risico’s die
je neemt zelfs kosten met zich
mee. Niet iedere onderneming
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of kans zal direct succes hebben.
Sommige lopen misschien op niets
uit. Maar het is beter om iets nieuws
te proberen en dan te ontdekken
dat het niet lukt dan nooit eens
iets anders of iets ongewoons te
proberen. Het is beter om een kans
aan te grijpen, zelfs wanneer je niet
helemaal zeker weet waar het heen
gaat of hoe het zal gaan, dan altijd
aan de veilige kant te blijven en zo te
aarzelen dat je de open deuren niet
ziet en de mogelijkheden die God
voor je creëert.
Als je een kans aangrijpt maar het
schijnt niet zo best te werken, kun
je het beste even stilstaan om het in
gebed aan God te geven. Als iets niet
goed werkt kun je de deur tenslotte

gewoon dicht doen en verder
gaan met iets anders. Dat is geen
mislukking. Dat is ervaring. Dat is
het nieuwe uitproberen. Wanneer
een kans zich voordoet en je te lang
aarzelt, krijg je die kans misschien
niet nog eens. Wees dus niet bang
om iets nieuws te proberen.
Bereid zijn om te experimenteren en
nieuwe dingen te proberen is precies
wat er nodig is om bij te blijven met
de noden van vandaag.
Je moet in staat zijn om een beetje
mislukking te verduren. Pioniers,
ontdekkingsreizigers, uitvinders
en ondernemers hebben vaak
te kampen met tegenslagen en
mislukkingen, heel veel soms,

Vaak zitten de meest buitengewone kansen verborgen tussen de
ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen van het leven. Als we
geen aandacht schenken aan die gebeurtenissen kunnen we de
kansen makkelijk missen.

voordat ze “eureka!” kunnen
roepen. Het is geen slecht teken als
je niet direct de goudader raakt.
In sommige gevallen kan het net
zo waardevol zijn om uit te vinden
waar iets niet is als uit te vinden
waar het wel is.

de steen wel weg. U kunt morgen
weer terugkomen Heer, en hem uit
de dood laten opstaan.” Tegen die
tijd zou Jezus waarschijnlijk al heel
ergens anders zijn geweest en dan
was het te laat geweest.
Het geheim is God te volgen en
mee te gaan met Zijn Geest, wat
inhoudt dat je klaar moet staan om
Zijn gelegenheden uit te buiten.
En Zijn gelegenheden gaan soms
de menselijke logica te boven
en voldoen niet aan de aardse
maatstaven, waar ik maar mee wil
zeggen dat ze zullen gebeuren op het
moment dat het God goed schikt, en
niet het onze.

Grijp die kans
Stel je voor dat de familie van
Lazarus tegen Jezus had gezegd:
“Nee Jezus, we zijn nog niet
helemaal klaar om Lazarus te laten
verrijzen! Zijn kamer is nog niet
gereed en we moeten zijn kleren
weer terughalen bij de mensen aan
wie we ze hebben gegeven. Wacht
maar tot morgen, dan rollen we

Het is beter om op een kans voorbereid te zijn en er geen te
krijgen dan een kans te krijgen en er niet op voorbereid te zijn. –
Whitney Young (1921-1971)

– Jim Rohn (1930-2009)
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DE JUISTE
SLAG
Door Curtis Peter van Gorder

Die blinde vlek!
Nu heb ik het niet over de
achterkant van je netvlies
waar de oogzenuw de oogbol
binnen komt, die plek waar
geen kegel of roede zit waardoor
we uit bepaalde hoeken geen
zicht hebben. Ik heb het over
die onbewaakte ogenblikken
waarop ik iets dat vlak voor
mijn neus staat niet opmerk.
Laatst rekenden we uit dat we
met ons evenementenbedrijf

door de jaren heen meer dan
$1000 schade hebben geleden
doordat we tassen achterlieten
op plaatsen waar we ze niet
hadden moeten achterlaten.
En pas geleden, toen ik op
weg naar huis was van de
sportschool vergat ik het zijvak
van mijn rugzak waar mijn
telefoon zat dicht te ritsen,
dus je kunt wel raden wat er
gebeurde.
Ik begon me toen af te vragen
10

waarom ik het toch steeds maar
niet leer. Ik stel me zo voor dat ik
al een eind geholpen zou worden
als ik gewoon wat langzamer
ging, wat meer bad en eraan
zou denken om alles extra na te
lopen. Het heeft waarschijnlijk
ook iets te maken met meer
aandacht besteden aan het
moment. Het leven bestaat uit
heel veel individuele keuzes over
een tijdsbestek van ongeveer 2,4
miljard seconden op een leven
van 78 jaar. Iedere beslissing
werkt mee aan het bepalen wat
er met ons gebeurt. Het is een
voortdurende uitdaging om de
juiste keuzes te maken, en we
verwachten niet dat we steeds
succes hebben. Bij honkbal, als
een slagman meer dan een derde
van alle keren raak slaat wordt er
van hem gezegd dat hij goed is.
Bij het honkballen wordt de
uitdrukking ‘sweet spot’ gebruikt.
Daar wordt de meest effectieve
plaats op de honkbalknuppel mee
bedoeld om de bal te raken en
deze term wordt ook gebruikt bij
sporten in het algemeen en bij

bijvoorbeeld beeldende kunsten
wanneer iemand op optimaal
niveau presteert. Ik heb dat
gevoel weleens gehad wanneer ik
squash speelde, en mijn conditie,
concentratie en zwaai allemaal in
volmaakte harmonie met elkaar
samenwerkten, en het leek alsof er
niets verkeerd kon gaan.
Hoe kunnen we die plaats in ons
leven vinden, waar alles perfect
draait, geolied door Gods Geest?
Een grafiek duidt aan dat we
hem vinden waar onze talenten,
persoonlijkheid en ervaringen
samen komen bij onze geestelijke
gaven en kernwaarden.1
Het is een geweldige plaats om
te vertoeven. Ofschoon we soms
weleens ‘uit slaan’ of de bal
missen, blijven we in het spel.
Iedere keer wanneer we aan slag
zijn, kunnen we bidden. Help me
om die ‘sweet spot’ te vinden en
een ‘home run’ te slaan!

1. Zie http://www.christiancoachinstitute.com/
coaching-sweet-spot.
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Ga sneller,
doe het
langzamer
aan
Door Chris Hunt

De boeken op de plank hebben
allemaal soortgelijke titels:
Langzamer gaan in het moderne
leven, de Haastcultuur, Haast
heeft zijn prijs…
Bijna iedereen is het er mee eens
dat het hedendaagse leven op de
inhaalstrook geleefd wordt en
dat we voor de consequenties
betalen in de vorm van stress
en andere euvels. Het lijkt
misschien alsof het leven
honderd jaar geleden een stuk
eenvoudiger was, maar zelfs de
veranderingen die in die tijd
plaatsvonden waren een bron
van bezorgdheid voor de mensen
van die tijd, zoals te zien is in de
volgende uittreksels:
12

De oorzaak van de…toename
in nerveuze kwalen is te
zoeken in de toenemende
eisen die gesteld worden in
het moderne leven. …
Alles wordt in haast gedaan.
We kunnen met mensen
aan de andere kant van een
continent praten, telegraferen
naar de overkant van de
oceaan, helemaal naar
Chicago reizen om een
toespraak van een uurtje te
houden… Is het dan zo gek
als de druk haast zwaarder
is dan onze zenuwen
aankunnen.
–G. Shady (uit het boek van P.C.
Knapp “Are Nervous Diseases
Increasing?” 1896

Als het al meer dan een eeuw
geleden als zo erg beschouwd
werd, in een tijd dat het paard
nog steeds het belangrijkste
middel van transport was,
vaste telefoons nog maar
nauwelijks bestonden
en het internet nog niet
uitgevonden was, wat voor
hoop is er dan nog voor ons
tegenwoordig? Misschien ligt
het antwoord hierin dat hoe
de omstandigheden rondom
ons ook zijn, we het altijd
langzamer aan kunnen doen.
We moeten leren om de tijd
te nemen om met een vriend
te praten, de madeliefjes langs
de weg op te merken, en te
genieten van ons eten. We
kunnen onze ogen opslaan
naar de hemel en ontdekken
dat de sterren nog steeds
stilletjes fonkelen. Ontstressen
is een zaak van de gedachten
en het hart.

Met de komst van goedkope
kranten en betere middelen
van voortbeweging…is het
gedaan met de dromerige
rustige oude tijd. … De
mens leeft, denkt en werkt
met grote spoed. Hij krijgt
zijn krant iedere ochtend
voor het ontbijt bezorgd
en als hij te veel haast heeft
om het nieuws tijdens de
maaltijd te lezen neemt hij
hem mee om hem onder het
reizen te lezen…zodat hij
geen tijd heeft om met de
vriend die het compartiment
van de trein met hem deelt
te praten…De haast en de
drukte van het moderne
leven…er is geen tijd meer
voor de rust en vrede van de
tijd toen onze voorvaderen
na een dag van werk, hun
gemak er van namen.
-Morley William Smith in ‘Ancient
and Modern,’ 1886
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TIPS

toont krijgen de mensen vertrouwen
in je, krijg je de beloning en grotere
verantwoordelijkheden.
In de bijbel stelde David zich
vrijwillig beschikbaar om de reus
Goliath te verslaan. Waarmee hij
iedereen redde en in de gunst kwam
bij koning Saul. Nog een voorbeeld is
Jesaja die zich beschikbaar stelde om
boodschapper voor God te zijn en
zei: “Here, stuurt u mij! Ik zal gaan.”1

om een

UITBLINKER te ZIJN
Door Tina Kapp

O

malen, maar iedereen had het weer
te druk. Toen vroeg ze wie haar
kon helpen het meel te ziften en
de ingrediënten te mengen; maar
weer had iedereen het te druk
om te helpen. Nadat ze meerdere
malen om hulp had gevraagd deed
ze al het werk uiteindelijk zelf.
Het gevolg was dat de dieren hun
beloning; het proeven van het
brood, misliepen.
Laten we niet zo zijn als zij. Als je
baas en je collega’s weten dat ze op
je kunnen rekenen als er iets extra’s
gedaan moet worden zullen ze op
je steunen omdat je bereid bent er
iets voor te doen. Als je initiatief

ns werk wordt dag voor dag
opgebouwd met onze houding
en ons gedrag. Hier zijn wat punten
waar we aan moeten denken als we
willen uitblinken in ons werk.

1

.Vrijwillig iets op je nemen
Er bestaat een oude
volksvertelling over de kleine rode
kip. Ze wilde een brood bakken,
dus vroeg ze de dieren in de stal
om haar te helpen de tarwe binnen
te brengen, maar iedereen had
het plotseling te druk en was niet
beschikbaar, dus deed ze alles maar
zelf. Later vroeg ze wie haar wilde
helpen om de tarwe tot meel te
14

2

. Op de details letten
Als iemand aandacht schenkt
aan de kleine dingen zegt dat veel
over hem. Als je geen moeite doet
om een woord of een naam correct
te spellen of je feiten na te trekken,
zullen de mensen in je omgeving
aannemen dat je het waarschijnlijk
met andere dingen ook niet zo nauw
neemt. Jezus zei: “Wie betrouwbaar
is in kleine dingen, is het ook in
grote. Wie onbetrouwbaar is in

1 Jesaja 6:8 2 Lukas 16:10 3 Spreuken 10:4 4 Efeziërs 4:29

kleine dingen is het ook in grote.”2
Als je naar het toilet gaat in een
restaurant waar het vies is, dan maak
je je misschien zorgen dat het er in
de keuken net zo smerig is en ga je
liever ergens anders eten. Ook al is
het maar toevallig dat het een keertje
slecht schoongemaakt is, dan kan het
nog steeds een smet werpen op de
reputatie van het bedrijf.
Om wat voor taak het ook gaat, de
persoonlijke aandacht die je geeft
aan details laat zien dat mensen op je
kunnen rekenen om dingen goed te
doen en dat je wat extra stappen zet
om het op de juiste manier te doen.
In het boek Spreuken staat: “Iemand
die zich niet ten volle inzet wordt arm;
maar wie zich inspant wordt rijk.”3

3

. Doe niet aan roddelen
Paul waarschuwde de Efeziërs:
“Laat er ook geen vuile taal uit uw
mond komen; dat doet alleen maar
kwaad. Zeg op het juiste moment
het juiste woord, iets wat de mensen
helpt en goed doet, zodat zij genade
ontvangen.”4
Een beetje roddelen lijkt misschien
onschuldig, maar woorden hebben
de neiging om bij je terug te komen
om je te bijten. Als je iets niet recht in
iemands gezicht wilt zeggen, is het

15

om je heen om te zien wat er verder
gedaan moet worden. Jeroboam in
de bijbel was een stralend voorbeeld
van zo iemand. Toen koning Salomo
zag hoe goed de jongeman zijn werk
deed maakte hij hem de voorman
van de hele arbeidersploeg van het
huis van Josef.6
Je kunt er wel zeker van zijn dat dit
niet gebeurde omdat hij zat te niksen
en iedere keer wegliep als er iets
moest worden gedaan.

6
bent en zo van het werk af te komen,
maar de mensen zullen je gaan
beschouwen als iemand die hen vaak
in de steek laat en alles voor hen laat
liggen.
Paulus zei tegen de Thessaloniërs:
“Wij horen dat er sommigen onder u
zijn die hun plichten niet vervullen.
Zij werken niet, maar houden
zich bezig met zaken die hun niet
aangaan. In de naam van Jezus
dragen we zulke broeders op rustig
aan het werk te gaan en hun eigen
brood te verdienen.”5

waarschijnlijk niet zo’n goed idee
om het tegen anderen te zeggen.
De klassieke Griekse filosoof
Socrates die beschouwd wordt
als een van de grondleggers van
de westerse filosofie heeft gezegd:
“Grote geesten bespreken ideeën,
middelmatige geesten bespreken
gebeurtenissen, en kleine geesten
bespreken mensen.”

4

.Wees betrouwbaar
Je baas rekent op je, en tenzij
je echt ziek bent is het niet zo’n
goed idee om niet naar je werk
te gaan. Zo benadeel je hem en
je collega’s. Misschien lukt het je
wel eens om net te doen of je ziek

5

. Doe nooit niets
In plaats van je tijd te verdoen
als je met je taak klaar bent, kijk eens

16

. Wees aardig
Dit is een enorm onderwerp
en sommige aspecten ervan lijken
vanzelfsprekend te zijn, maar het
gaat over alles; van het laten zien
van goede manieren tot beleefd zijn
tegen de conciërge of die enigszins
irritante collega. De manier waarop
je anderen behandelt zal de manier
waarop anderen tegen jou aankijken
beïnvloeden. Mensen die beleefd zijn
en met wie makkelijk te werken valt
krijgen meer referenties, contacten
en vrienden. Het heeft ook een
enorme invloed op je vermogen om
zaken te doen. In het boek van Dale
Carnegie: ‘Hoe je vrienden maakt en
mensen beïnvloedt’ wordt uitgelegd
hoe vriendelijkheid en het tonen van
oprechte interesse in anderen vaak

5 2 Thessalonicenzen 3:11-12

6 I Koningen 11:28
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de sleutels zijn geweest tot succes in
het zakenleven.
Een van mijn favorieten is een
zakenman, meneer Duvernoy
genaamd die de broodleverancier
wilde worden voor een zeker
hotel in New York. Hij probeerde
jarenlang iedere week een afspraak
te maken met de manager om
zijn producten te laten zien, maar
slaagde zelfs daar niet in.
Nadat hij iets geleerd had over
positieve menselijke relaties besloot
hij om dat eens in praktijk te
brengen. Hij kwam er achter dat
de manager deel uitmaakte van de
Hotel Greeters of American Society
en daar zo in opging dat hij ieder
congres en evenement bijwoonde en
zelfs kandidaat was om er president
van te worden.
De eerstvolgende keer dat
meneer Duvernoy de hotelmanager
ontmoette bracht hij het onderwerp
van deze sociëteit ter sprake. De
manager, die kennelijk verzot was
op het onderwerp, bleef er een half
uur over praten. “Ik zei helemaal
niets over het brood,” herinnert
meneer Duvernoy zich. “Maar een
paar dagen later belde de beheerder
van het hotel me op om te vragen of
ik kon komen om wat producten te

laten zien en over prijzen te praten.
‘Ik weet niet wat je gedaan hebt met
die kerel,’ zei de beheerder aan het
begin van de ontmoeting, ‘maar hij
vindt je een toffe vent!’ Carnegie
zei: “Je kunt meer vrienden maken
in twee maanden door in andere
mensen geïnteresseerd te raken dan
je in twee jaar kunt door te proberen
de mensen geïnteresseerd te laten
raken in jou.”

7

. Vraag anderen wat zij er van
denken
Ik las in een artikel dat je zo nu
en dan eens met je baas of je team
moest gaan praten om te weten te
komen hoe het met je vorderingen
staat en te vragen hoe je de dingen
beter kunt doen. Dit laat zien dat je
met je werk bezig bent en dat je het
serieus opvat.
Als de apostel Paulus nu zou
schrijven, zou hij waarschijnlijk
zoiets zeggen: “Werknemers,

gehoorzaam je aardse bazen
met respect en oprechtheid van
hart, net zoals je Christus zou
gehoorzamen.”7 De manier waarop
je je gedraagt, je omgang met je
collega’s en je baas zeggen veel over
je karakter en hebben invloed op je
voorbeeld als Christen.
Koning David in de bijbel bad
altijd over manieren waarop hij
zich kon verbeteren. In de Psalmen
zegt hij: “Toont U mij de paden
waarover ik gaan moet, Here. Wilt
U de wegen wijzen die U goed voor
mij vindt?”8
Mozes kwam ook vaak om raad
naar God toe: “Here als ik dan
genade heb gevonden in Uw ogen,
laat mij dan duidelijk zien welke
weg U met dit volk wilt gaan,
zodat ik U beter leer kennen en
begrijpen.”9

8

. Wees niet te snel met
verliefdheden op kantoor.
Dit is geen wet van Meden en
Perzen, en ieder bedrijf heeft hier
zo zijn eigen regels voor, en het is
dus belangrijk om die te kennen
en te volgen, maar de mensen die
het kunnen weten bevelen aan
dat je de romantiek weghoudt
van de werkplaats. Relaties en
vriendschappen zijn geweldig, maar

houd je ogen altijd op het doel en
laat je niet afleiden door andere
dingen.

hem dan. Het is ook heel goed
om goede dingen over iemand te
zeggen waar hij niet bij is, want als
die persoon er dan later over hoort
betekent het vaak meer voor hem
dan de goede dingen die je in zijn
gezicht kunt zeggen.
Door het snelle tempo waarin
we leven is het makkelijk om te
vergeten hoeveel waarde een paar
eenvoudige woorden kunnen
hebben. Een paar minuten de tijd
nemen om je waardering te laten
blijken aan degenen met wie je
werkt, over hun bijdrage aan het
werk zal enorm helpen om hen te
laten voelen dat ze gewaardeerd
worden.
Dale Carnegie schreef: “Je hoeft
niet te wachten voordat je deze
filosofie van waardering in praktijk
brengt. Je kunt er haast iedere dag
wonderen mee bewerkstelligen.”
Je collega’s waardering tonen en te
laten zien dat ze belangrijk voor je
zijn is de sleutel tot succes en helpt
iedereen om fijn samen te werken.
Het is ogenschijnlijk onbelangrijk,
maar er zijn grote dingen mee te
bewerkstelligen.

9

.Zorg dat je er professioneel
uitziet
Hoe je er uitziet en je kleedt laat
iets zien over het bedrijf waar
je voor werkt of de dienst die
je verleent. Sommige bedrijven
hebben er voorschriften voor; als
het jouwe dat niet heeft, vraag
dan advies aan gerespecteerde
personen op het werk. Denk maar
aan de mogelijkheid dat je ooit in
de lift vast komt te zitten met de
grote baas van het bedrijf en stel je
garderobe samen met die situatie in
gedachten. Dit is nog belangrijker
als je gaat solliciteren, aangezien
eerste indrukken heel belangrijk
zijn. In de bijbel staat duidelijk
dat God meer geïnteresseerd is in
wat er in ons hart leeft, maar er
staat wel dat “de mensen naar het
uiterlijk kijken.”10 Zorg er voor dat
je er goed verzorgd uitziet voor de
positie die je hebt of wilt hebben.

10
.

Laat waardering zien.
Als iemand zijn werk goed
doet, vertel het hem dan. Als
iemand je ergens mee helpt, bedank

7 Een parodie op Efeziërs 6:5 8 Psalm 25:4-5 9 Exodus 33:13
10 1 Samuël 6:7
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Door Catherine Neve

Je kunt het geloven of
niet, maar jonge kinderen
vinden het leuk om
te helpen. Echt waar!
Kinderen vinden het
heerlijk om behulpzaam
te zijn totdat iemand hen
iets anders vertelt. Pas als
ze hun ouders of oudere
broertjes en zusjes horen
mopperen over dit of dat
waar ze mee moeten helpen
begint het vervelend te
worden om iets te moeten
doen in huis.
Als je het op een positieve
manier brengt kan helpen
als een spel worden gezien.
Het kan ook helpen
om zelfvertrouwen te
kweken, zelfdiscipline,
initiatief, vlijt,
doorzettingsvermogen,
onafhankelijkheid en
verantwoordelijkheid;
allemaal eigenschappen
die nuttig zijn in het latere

Waneer het werk
een spel is
leven.
Er bestaat tenminste één opvoedkundig
systeem dat het principe “werk als spel”
enorm uitspeelt. Maria Montessori week
af van traditionele onderwijsmethoden
om op de natuurlijke interesses van het
kind in te spelen. Ze hielp de meest
ongedisciplineerde kleuterschoolkinderen in
Napels om zeer gemotiveerde, creatieve en
goede studenten te worden. Een onderdeel
van het Montessorionderwijs dat genoemd
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wordt “praktisch leven” leert
kinderen de basisvaardigheden
die ze in het dagelijks leven
nodig hebben zoals aankleden,
hygiëne, en voedselbereiding.
Kinderen van twee jaar oud,
met hun houding van “ik
kan het zelf wel” hebben
de volmaakte leeftijd voor
praktisch levensonderwijs,
maar er zijn genoeg praktische
levensuitdagingen voor iedere
leeftijd en voor elk niveau van
ontwikkeling.
Als drukbezette moeder vond
ik het meestal makkelijker om

de kleine werkjes zelf te doen dan mijn
kleintjes te leren om te helpen. Maar
ik besefte al snel dat ik kortzichtig was.
Ik had hulp nodig en mijn kinderen
hadden gelegenheden nodig om te
leren en zich ‘volwassen’ te voelen.
Later kwam ik er achter dat zelfs
ondeugende kinderen het meestal fijn
vonden om hun energie om te zetten in
behulpzaamheid als ik hen op de juiste
manier benaderde.
Kleuters kunnen helpen met
eenvoudige handelingen bij het eten
klaarmaken, zoals het wassen van
groenten, pindakaas op brood smeren
of koekdeeg of pannenkoekenbeslag te
mengen. Jonge kinderen vinden het leuk
om te vegen, de tafel schoon te maken
en bestek op de juiste plaats te leggen.
Als je er een pretje van maakt en hen
beloont met loftuitingen en
21

blokje dat op de grond lag mee
naar de “mierenhoop.” (waar
het thuishoorde). Zelfs baby’s
kunnen dit spelletje leren terwijl
ze bij je op schoot zitten of naast
je terwijl je om de beurt blokjes
of kleine voorwerpen in een
doosje doet en je moet er aan
denken om hen uitgebreid te
prijzen voor hun goede werk.
Mogelijke valstrikken en hoe je
die kunt vermijden:
Het kan voor iedereen
frustrerend zijn als het werkje te
moeilijk is of te lang duurt, dus
verwacht niet teveel.
Maak het makkelijk voor je
kinderen om te slagen door
ervoor te zorgen dat ze het
werkje goed begrijpen en weten
hoe ze het ‘t beste kunnen doen.
Laat hen vrijwillig helpen of
geef de kinderen waar mogelijk
een keuze tussen verschillende
taken. Als je er in slaagt om het
leuk te houden zullen je kinderen
dingen eerder vrijwillig doen.
Het helpt in het bijzonder
wanneer de taak te moeilijk lijkt
of te vermoeiend, om over iets

erkenning zullen ze het heerlijk
vinden als ze weer iets nieuws
mogen doen.
Daar hoeft geen einde aan te
komen als je kinderen naar school
moeten. Het was een hele mijlpaal
voor mijn kinderen toen ze als
oud genoeg werden beschouwd
om met de stofzuiger te werken.
Sommige kinderen vinden het
leuk om de wastafel schoon te
maken en de handdoeken te
verschonen. Andere vegen graag
bladeren op in de tuin of maaien
graag het gras of helpen graag
met autowassen. Je kunt van alles
verzinnen, kijk maar om je heen!
Als je de huishoudelijke
karweitjes namen van spelletjes
geeft worden ze enthousiast. Het
eerste spel dat ik mijn kinderen
leerde was “mierenhoop.” Ze
deden net alsof ze mieren waren
en liepen rond en namen ieder
stukje speelgoed, knuffeldier,
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leuks te praten terwijl je de taak
samen aanpakt. Wees hun leider,
hun teamgenoot en juich hen toe.
Wacht niet totdat de taak te groot
is geworden of totdat je kind te
moe is om het met plezier aan te
pakken.
Leer je kinderen om het ene
ding op te bergen voordat ze het
volgende tevoorschijn halen en
op te ruimen onder het spelen
of werken. Als je je kind alleen
laat met een werkje moet je
niet verbaasd zijn als hij of zij
ondertussen iets anders is gaan
doen. Kinderen worden snel
afgeleid als er niemand op hen let.
Wacht niet te lang voordat je gaat
kijken hoe het er mee staat. Wees
voorzichtig in het laten merken
van je teleurstelling en probeer
altijd om er iets aanmoedigends
aan toe te voegen. Blijf positief!
Er zijn zoveel manieren
om werk leuk te maken
voor kinderen. Ze leren
niet alleen praktische
vaardigheden en kweken goede
karaktereigenschappen aan, maar
leren ook om te werken als een

team en waardering te krijgen
voor hoeveel jij en anderen voor
hen doen.
Tenslotte, als je wilt dat je
kinderen de gewoonte krijgen
om blijmoedig mee te helpen,
maak er dan een gewoonte
van hen te bedanken en te
prijzen. Bedank hen ter plaatse.
Beloon hen met een zoen en
af en toe een traktatie. Zing je
lofzangen tegen je echtgenoot,
familieleden en vrienden;
het liefst als ze het kunnen
horen. Niets is zo goed voor
hun zelfvertrouwen als lof
en waardering komend van
degenen die ons het dierbaarst
zijn!
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De RAADGEVER
Door Irena Žabičková

Ik ben een perfectionist. Ik doe
alles graag goed en grondig,
hoeveel tijd het ook kost. Bij het
nemen van beslissingen heb ik
ingezien dat mijn belangrijkste
motivatie is het vermijden van
fouten. Ik probeer er voor te
zorgen dat mijn werk en mijn
persoonlijke beslissingen op de
best mogelijke manier uitgevoerd
worden.
Ach, wat een ellende en wat een

spanning gaan daarmee gepaard!
Bijna iedere beslissing moest
volmaakt zijn; de beslissing over
de shampoo die ik moest kopen
tot aan de plaats die ik moest
kiezen in de bus. Alles moest
wel doordacht zijn, en alle opties
werden grondig in ogenschouw
genomen. Ik besefte niet hoeveel
stress ik er door kreeg!
Toen ik Jezus in mijn leven
ontving en Hem bij mijn leven
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begon te betrekken kwam ik
er achter dat alles veel eenvoudiger kan zijn en dat Hij me
wilde helpen bij het nemen
van beslissingen. Wie weet het
tenslotte beter dan Hij die alles
weet? Dus begon ik Hem om
leiding te vragen. Soms wees Hij
me heel specifiek de weg. Andere
keren gaf Hij geen duidelijke
lijnen aan en liet Hij het aan mij
over om in Zijn Woord te vinden
hoe ik goddelijke beslissingen
moest nemen volgens de
principes die daar in staan.
De mooiste en meest
geruststellende consequentie
wanneer ik God betrek bij alles in
mijn leven is dat ik weet dat Hij
zo veel van me houdt dat Hij nog
steeds met me verder gaat, zelfs

wanneer ik een foute beslissing
neem. Hij neemt het mij niet
kwalijk als ik een fout bega of
geleid word door mijn egoïsme.
Hij neemt me zoals ik ben en
helpt me om zoveel te groeien dat
ik betere keuzes kan maken.
Tot op zekere hoogte ben ik nog
steeds wel een perfectionist, zelfs
na zoveel jaren met Jezus, maar
mijn leven is zoveel gelukkiger en
eenvoudiger geworden. Het feit
dat ik Hem heb om dingen mee
te bespreken en dat ik op Hem
kan rekenen heeft geholpen de
stress uit het beslissingen nemen
te halen want ondanks mijn vele
fouten kan Hij die ook weer ten
goede laten meewerken.1
1. Zie Romeinen 28:8

Jezus kan jou ook raad geven. Hij zou het heel fijn vinden als je Hem bij
je leven betrok. Vraag het Hem maar:
Lieve Jezus, ik wil U bij mijn dagelijkse beslommeringen betrekken.
Kom alstublieft in mijn leven en geef me Uw leiding en inzicht om me te
helpen de keuzes te maken waarvan U weet dat die het beste zijn.
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Bijna
een
huwelijk
D o or A n n a P e r l i n i

Bijna 20 jaar heb ik
nu samengewerkt met
hetzelfde team dat een
vrijwilligersorganisatie leidt in
wat vroeger Joegoslavië heette.
“Een huwelijk!” hebben de
mensen wel gezegd. Ja, dat is
het in zekere zin ook. In veel
opzichten vereiste het dezelfde
eigenschappen en keuzes als bij
een normaal huwelijk.
Toen we pas begonnen, waren

we veel jonger. De opwinding van
de uitdaging, de enorme nood
die we zagen en het nieuwtje
van de taak waren allemaal
belangrijke factoren. Zelfs al
hadden we allemaal sterke
karaktereigenschappen, in die tijd
waren we zo druk dat we niet eens
de tijd hadden om stil te staan bij
meningsverschillen of het likken
van onze wonden.
Na verloop van tijd kregen we
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echter te maken met de bekende
problemen waar de meeste
huwelijken en relaties mee te
maken hebben: Familiariteit,
het niet begrijpen wat de ander
bedoelde, stress en dergelijke.
Meer dan eens kwamen we in de
verleiding om er maar mee op te
houden. Heel vaak konden we
elkaar niet meer uitstaan!
Maar, toen we elkaars
beperkingen eenmaal
geaccepteerd hadden hielp
dat ons om ons weer op onze
doelstellingen te concentreren en
niet ontmoedigd en afgeleid te
worden wanneer we problemen
in de omgang hadden of een stap
terug moesten doen in ons werk.
Ik geef toe dat er een heleboel
vergiffenis en geduld en begrip
voor nodig was. We leerden ook
elkaars minder goede tijden
en perioden dat we minder
werklustig waren te accepteren.
We zijn tenslotte maar mensen
en ook al wijden we het grootste
deel van onze tijd aan een goed
doel en proberen we idealistisch
en onbaatzuchtig te zijn, we
zullen zeker nooit volmaakt

worden.
We kunnen er zelf tenslotte ook
wel eens naast zitten, en eens
leerde daar ik een goede les
over. Ik besprak een keer met
een collega hoe een van onze
vrijwilligers de laatste tijd een
gebrek aan motivatie vertoonde
en ik zei dat ik me afvroeg of
hij het bijltje er misschien bij
neer zou leggen. Later waren
mijn gedachten nog steeds
beïnvloed door mijn negatieve
houding tegenover hem toen ik
een e-mail las en de volgende
boodschap vond van iemand die
geholpen was door ons werk:
Het regende buiten en in mijn
hart regende het ook tranen
van verdriet en wanhoop. Toen
liep een van jouw collega’s mijn
kantoor binnen. Zijn glimlach en
vriendelijke woorden waren als
een regenboog voor mijn ziel. Ik
had het gevoel dat er een engel
binnen was gekomen.
Je hebt het goed geraden. Dat
ging over die vrijwilliger.

KRIJG weer vat op het

leven

Een boodschap van Jezus

Er is zo veel dat je iedere dag moet doen, zo
veel dat je wilt doen, en zo veel dat anderen
van je verwachten. Je hebt het gevoel dat
je alle kanten op wordt getrokken. Stress,
druk en zorgen. Komt er ooit een einde aan?
Het zal niet vanzelf ophouden, maar jij kunt
de kringloop verbreken. Je hoeft niet vast
te blijven zitten in de nimmer eindigende
worsteling om meer te doen en meer te
hebben. Het leven hoeft geen dagelijkse
crisis te zijn. Je hoeft geen gevangene van
onrealistische verwachtingen te zijn. Laat Mij
je helpen je leven weer in handen te krijgen.
De oorzaak van het probleem is eenvoudig
te vinden: Je probeert teveel te doen, meer
dan menselijk gesproken mogelijk is en je
zet je gedachten en lichaam en geest onder
druk, maar het was nooit de bedoeling dat
je zoveel moest dragen. Het is tijd om alles
opnieuw in ogenschouw te nemen. Bepaal
welke dingen het meest betekenen en de
meeste waarde hebben; je belangrijkste
doelstellingen voor de langere termijn en
je verantwoordelijkheden. Zet je energie
daar voor in en laat de rest gaan. Als je dit
eenmaal gedaan hebt zal de druk die ooit
zo ondraaglijk leek beginnen te verdwijnen.
Wil je een nieuwe wending aan je
leven geven? Dat kan, maar je moet
bereid zijn de zelf opgelegde druk waar
je nu door gedreven wordt op te geven.

