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Vertrouw op de Heer, houd moed en Hij zal je weer hoop geven.
Ja, verwacht hoop van de Heer!
-Psalm 27

en heleboel Christenen die Christus hoog willen houden en Zijn
werk proberen te doen in hun dagelijks leven, zien Hem vaak als hun
Baas; weliswaar een vriendelijke, vaderlijke baas, maar toch duidelijk
een baas. Hij geeft hen instructies, Hij waakt over hen, Hij moedigt hen
aan en ondersteunt hen, maar Zijn kantoor is op de bovenste verdieping
en Hij “maakt Zijn handen niet graag vuil” in de modderpoel van het
dagelijks leven. Maar dat is niet het plaatje dat in Gods Woord wordt
gegeven. Paulus schrijft bijvoorbeeld: “Als Gods medewerkers dringen
wij er op aan dat u de genade die God u gegeven heeft, niet naast u zult
neerleggen.” 1
Gods medewerkers? George MacDonald* zei daar ook iets over: “Als
de dingen die wij willen in overeenstemming zijn met wat God wil, dan
zijn we medewerkers met Hem in de zaken van het heelal, en niet enkel
ontdekkers van Zijn bestaan die er verder niet veel mee te maken hebben,
maar arbeiders die met Hem samen aan het hart van de zaak werken.” 2
God heeft ons gered en stopt onze levens vol met betekenis, dus dan gaat
Hij niet achterover op Zijn troon zitten om ons enkel gade te slaan.
In plaats van onze instructies te ontvangen en later de gang van zaken te
melden, zijn wij in contact met Hem en werken de hele dag aan Zijn zijde
in een voortdurend samenwerkingsverband.
God heeft ervoor gekozen met ons te werken omdat Hij wil dat wij
deelnemen aan de dingen die Hij doet en als tussenpersonen fungeren in
de veranderingen die Hij wil bewerkstelligen. Daarom moeten wij bekend
raken met Zijn natuur, wat Hij gedaan wil krijgen, hoe Hij is en hoe Hij
werkt. Dit doen we door de Bijbel te bestuderen en tijd met Hem door te
brengen in gebed en meditatie.
Het leren om met God samen te werken is een ervaring die een leven
lang duurt, maar we hoeven niet lang te wachten voordat we ermee
beginnen.

D

1. 2 Corinthiërs 6:1

2

2

e redactie

George MacDonald was een Schots auteur, dichter en dominee. MacDonald is vooral bekend
geworden om zijn aangrijpende sprookjes en fantasieboeken. Zijn eigen werken inspireerden latere
schrijvers, waaronder J.R.R. Tolkien en C.S. Lewis.
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TUSSEN TWEE
WINDen

voor zo’n geografische locatie.
In de ochtend komt er meestal
een bries vanuit het noorden
en ’s middags draait de wind en
dan komt er een sterkere wind
over het meer vanuit het zuiden.
Op dat moment was het tussen
de middag, “tussen de winden
in”, zodat de boten stil lagen in
afwachting van het draaien van de
wind.
Toen kwam er een gedachte in
me op: In ons leven zitten we ook
vaak tussen twee winden in.
Ik weet zeker dat God blij is
wanneer we Hem vragen: “Wat
zou U graag willen dat ik doe?” en
dat we Hem in gebed vragen ons
Zijn plannen te laten zien.
Ik weet wel zeker dat Hij het op
prijs stelt dat we Zijn wegen willen
volgen, maar er zijn momenten
dat we ons voelen zoals zo treffend

Door Paul Valour

Laatst was ik aan de wandel met mijn vrouw
langs de oever van een groot meer. Het was er
prachtig. Aan beide zijden rezen de woeste
bergen op, een bruisende rivier vloeide er
in en voorzag het van vers water, terwijl de
watervogels rustig rond dobberden op de
kabbelende golfjes. Het viel me op dat
de kleuren van het meer voortdurend
veranderden. De zonnestralen werden
weerkaatst op het wateroppervlak,
waardoor het meer op een stroom
van glinsterend goud begon te lijken.
Het was er geweldig. De grote
watermassa en de omringende
bergen zorgden voor een uniek
beschut en aangenaam klimaat.
Ik zeil graag en ik legde mijn
vrouw uit dat de weinige
zeilboten op het meer heel
langzaam ronddreven vanwege
een fenomeen dat typisch is
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wordt uitgedrukt in het gedicht:
“Ik wilde de Meester dienen maar
o, toen werd ik opzij gelegd…”1
Op zulke momenten moeten we
maar wachten totdat de wind
aanwakkert en ons zeiltje opbolt
om de boot weer in beweging te
krijgen.
We kunnen hoog blijven richten,
grote dromen blijven koesteren
en onze taken die Hij ons
toevertrouwt zo goed mogelijk
uitvoeren, wanneer we echter
“tussen twee winden” zitten heeft
het geen zin om in onze eigen
zeilen te blazen. Het is Gods zaak
om de wind op Zijn manier en
op Zijn tijd te sturen. We kunnen
erop vertrouwen dat Hij weet wat
het beste voor ons is.
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DE MACHT van

EEN
Door Peter Amsterdam

G

od weet alles van ons af,
als individuele personen.
Hij kent ons door en door.
Hij weet waar we toe in staat
zijn. Hij kent onze gaven,
onze talenten, onze zwakke
en onze sterke punten. En
ondanks onze onzekerheden
over onszelf of onze gebreken

heeft Hij ons uitgekozen voor
Zijn team!1 Hij weet zeker dat
wij met behulp van Zijn kracht
over de middelen beschikken
om de rol te vervullen die Hij
wil dat we spelen.
Als wij onszelf vanuit
Gods perspectief bekijken,
zou ons dat eigenlijk een
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goddelijk respect voor onszelf
moeten geven. Als Gods
kinderen zijn wij waardevol.
Als Christenen zijn wij Gods
vertegenwoordigers, de dragers
van Zijn waarheid en boodschap.
Dat maakt ons belangrijk! Denk
daar maar eens over na. Je bent
geschapen naar Gods evenbeeld.
Je bent gered. God houdt zoveel
van je dat Hij Zijn Zoon voor
je heeft laten sterven, dus dan
moet je wel heel belangrijk zijn.
Je wordt volledig en volkomen
door God liefgehad. De Heilige
Geest woont in je. Dat is een
ontzagwekkend iets om te
hebben. Stel je voor, de kracht
van Degene die ons geschapen
en gered heeft woont in ons en
vraagt ons nu om Hem met ons
leven te verheerlijken.
God heeft ons allemaal unieke
wezens gemaakt. Er is niemand
op de hele wereld die precies zo
is als jij, met precies dezelfde
ervaringen, kennis, interesses,
of vaardigheden. God had de

bedoeling dat jij de natuurlijke
talenten en vaardigheden
waar Hij je mee heeft uitgerust
ontdekte, ze ontwikkelde en
gebruikte voor jouw persoonlijk
welzijn en geluk en dat van
anderen te bevorderen.
Als Christenen zijn we allemaal
door God geroepen om blijvend
vrucht te dragen. Dat betekent
dat iedereen iets goeds en
positiefs kan voortbrengen.
Onze natuurlijke gaven en
talenten, de manier waarop
God ons heeft gemaakt, kunnen
door Hem worden gebruikt om
vrucht voort te brengen op ons
levenspad, vrucht in de levens
van de mensen met wie we in
aanraking komen en ook in de
zin dat we anderen tot Hem
brengen.
We kunnen ieder bijdragen
aan de verandering die in onze
wereld nodig is door ons leven
te leiden in navolging van Jezus,
doordat we de Heilige Geest
door ons heen laten schijnen en
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het evangelie met anderen delen.
We hebben allemaal de macht
om de levens van anderen op een
positieve manier te beïnvloeden,
maar daarbij moeten we onze
gaven en talenten, zelfs onze
persoonlijkheid gebruiken,
samen met onze tijd en moeite,
ter verheerlijking van God.
Wanneer je jezelf aan God geeft
maakt Hij een nieuw schepsel
van je. Maar Hij wil nog steeds
dat je jezelf blijft; de persoon
die Hij voor ogen had toen
Hij je schiep. Hij gooit het
oorspronkelijke talent dat Hij bij
je inbouwde toen Hij je schiep,
niet weg. Zoals C.S. Lewis het

zei: “Hoe meer we ons door God
laten overnemen, des te meer we
echt onszelf worden, want Hij
heeft ons gemaakt.”
God heeft allerlei soorten
mensen gemaakt en er is niet
een bepaalde soort mens die het
meest effectief is als het erop
aankomt een verschil te maken
in de wereld. Buckminster Fuller
zei eens: “Vergeet nooit dat er
maar een van jou is en dat als
niemand je in al je uniekheid op
deze aarde nodig zou hebben je
er simpelweg niet eens zou zijn.
Eén persoon kan in deze wereld
net het verschil maken, hoe
overweldigend de uitdagingen

en problemen van het leven
ook schijnen te zijn. Eigenlijk
is het zo dat alle belangrijke
veranderingen in de wereld
kunnen worden toegeschreven
aan één persoon. Wees dus die
ene persoon.”
God heeft voor iedereen een
rol die hij bij het bouwen van
Zijn koninkrijk moet spelen.
Als je het gevoel hebt dat er in
deze tijd maar weinig kansen
in je leven bestaan om Hem te
dienen, dan zit je misschien in
een voorbereidende fase in Gods
werkplaats waar Hij je aan het
vormen is met het instrument
van geduld, en jij je getrouwheid
toont in de ogenschijnlijk
kleine, doodgewone dingen
van het leven. Als je het gevoel

hebt dat je leven weinig of
geen uitwijkmogelijkheden
heeft voor een waardevolle
bediening, laat je dan
aanmoedigen door deze
gedachte van A. B. Simpson:
“God is Zijn helden aan
het voorbereiden. En als de
gelegenheid zich voordoet kan
Hij hen in één tel op de plaats
zetten waar ze moeten zijn.
Dan vraagt de wereld zich af
waar ze plotseling vandaan
komen.”
God roept je om deel te nemen
aan Zijn grote plan om de
wereld met één hart tegelijk
te veranderen. En dat is iets
waar we allemaal aan kunnen
deelnemen.

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen. Ik
heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort
te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie Hem
vragen in mijn naam.
Johannes 15:16

88
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DE
GOUDEN
TRAP
Door Curtis Peter van Gorder

H

et nemen van beslissingen is
zelden eenvoudig.
Over een beslissing inzake
een nieuwe baan die je krijgt
aangeboden moet je al helemaal
goed nadenken. Het is van het
grootste belang dat je daarbij in de
roos schiet. Al een tijdje geleden
stond ik samen met mijn vrouw
op een kruispunt in ons leven.
Ik was juist 50 geworden, en als
je een nieuw decennium in gaat
gebeurt er psychisch iets met je
dat niet makkelijk te definiëren is,
maar toch is het er. Het begint bij
je te dagen dat je er niet jonger op
wordt en dat je jaren van kracht en
vitaliteit op beginnen te raken.
We verlangden allebei naar nieuwe
uitdagingen, maar waar moesten
we die zoeken? We hadden een
paar aanbiedingen gekregen,
waarvan twee ons het meest

aanstonden. De ene was in
Californië en de andere in het
Midden-Oosten. We maakten
twee kolommen op een blad
papier met alle voor- en nadelen
die aan elke mogelijkheid
verbonden waren, maar bij
allebei kwamen we ongeveer
op hetzelfde uit. We lazen Gods
Woord en brachten veel tijd in
gebed door om te ontvangen wat
Zijn plan voor ons was, maar
het was nog steeds allemaal wat
wazig. Er waren teveel variabelen
om te kunnen inschatten waar
10
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woonden we in Texas, dus was het
Midden-Oosten rechts van ons op
de wereldkaart en Californië zou
naar links zijn.
We geloofden dat het visioen de
aanduiding van God was waar
we om gebeden hadden en daar
hebben we ons plan toen op
gebaseerd. Als ik nu terugkijk, kan
ik met overtuiging zeggen dat het
de juiste keuze is geweest.
God heeft een plan voor ieder
leven. Zijn woorden in Jeremia
29:11-13 bevestigen dit: “Want Ik
weet wat mijn plannen voor jullie
zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie
plannen voor jullie. Plannen vol
vrede, niet vol ellende. Want Ik heb
een hoopvolle toekomst voor jullie.
Dan zullen jullie Mij aanbidden.
Jullie zullen naar Mij toe komen en
tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie
luisteren. Jullie zullen Mij zoeken
en Mij ook vinden, als jullie met je
hele hart naar Mij verlangen.”

die paden ons heen zouden
leiden. We hadden het gevoel dat
we een directe openbaring van
God nodig hadden.
Er is een Bijbelvers dat ons op
zulke momenten altijd geholpen
heeft en dat is Mattheüs 7:7: “Bid,
want dan zul je krijgen. Zoek,
want dan zul je vinden. Klop,
want dan zal er voor je worden
opengedaan.” Verder staat er in
dat hoofdstuk dat de Vader, als
wij om een brood vragen, ons
geen steen zal geven.
Wekenlang verkeerden we in
onzekerheid over de weg die we
moesten inslaan, dus bleven we
God om Zijn leiding vragen.
We waren net als die vrouw in
de gelijkenis die Jezus vertelde,
die de rechter maar lastig bleef
vallen totdat hij haar uiteindelijk
gaf wat ze wilde.1
Het antwoord dat we nodig
hadden kwam in de vorm van
een duidelijk beeld dat me voor
ogen kwam, van een glanzend
gouden trap die naar rechts
leidde. In ons geval was dit
opmerkelijk vanwege de twee
verschillende richtingen die
we op konden gaan. In die tijd
1. Zie Lukas 18:1-8
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WACHT op HEM

Door Elsa Sichrovsky

T

oen ik klaar was met mijn
studie popelde ik om mijn
studieboeken en werkbladen
achter te laten en allerlei nieuwe
ervaringen tegemoet te gaan in de
beroepswereld. Ik had hoge cijfers
gehaald in mijn studietijd en ik
wist zeker dat mijn beheersing
van vreemde talen en goede
arbeidsethos me een denderende
baan zouden bezorgen op het
gebied waar ik het meest in
geïnteresseerd was. Toen ik niet

direct een heleboel fantastische
reacties ontving nadat ik mijn CV
had uitgezonden besefte ik echter
dat het allemaal niet zo snel zou
gaan als ik had verwacht.
Ik kreeg uiteindelijk een reactie
van een bedrijf dat gunstige uren
en goede arbeidsvoorwaarden
bood. Het op en neer reizen zou
echter tijdrovend en prijzig zijn en
het salaris was niet zo geweldig.
Ik was echter bang dat ik nog een
hele tijd zou moeten wachten als
12
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ik deze baan niet aannam, dus
ofschoon mijn ouders me de raad
hadden gegeven het niet te doen,
verstuurde ik een e-mail waarin ik
mijn nieuwe werkgever meedeelde
dat ik de eerstvolgende maandag
zou verschijnen.
Maar toen ik op de verzendknop
klikte realiseerde ik me dat ik
een enorme vergissing beging. Ik
hoorde in gedachten de woorden
van mijn ouders weer: “Er is een
veel betere baan voor je. Werken
onder dergelijke omstandigheden
zou enkel tijdverspilling zijn en je
verder van je doel af brengen.” Na
er nog over gepraat en nagedacht
te hebben trok ik me toch maar
terug uit die baan, een paar dagen
voordat ik verondersteld was daar
te beginnen.
Na verloop van tijd kwam er een
baan vrij bij een bedrijf dat veel
dichter bij huis was gelegen en
het salaris en de werktijden waren
eveneens veel beter. Het was ook
niet de baan van mijn dromen,
maar het was een goede plaats om
ervaring op te doen. Mijn ouders

hadden gelijk gehad en ik zag
weer eens hoe waar het gezegde is:
“Geduld is een schone zaak.”
Toen ik er wat langer over
nadacht, zag ik dat mijn angst om
te wachten voortkwam uit een
gebrek aan vertrouwen in Gods
plan voor mijn leven en uit mijn
verlangen om zelf alles in de hand
te houden. Een groter vertrouwen
in Gods liefde voor mij en Zijn
volmaakte planning zou me
geholpen hebben om op de beste
opening te blijven wachten. In
plaats van overhaast te werk te
gaan om wachten te vermijden,
had ik juist met graagte moeten
accepteren dat ik even geduld
moest hebben, in de wetenschap
dat God overal een speciaal inzicht
in heeft waardoor Hij me in iedere
levensfase kan onderwijzen. Ik heb
een Bijbelvers van buiten geleerd
om me aan deze les te helpen
herinneren: “Wees sterk en wacht
op de HERE.
Laat uw hart sterk zijn en krachtig
door altijd op de HERE te
wachten.” 1
Psalm 27:14
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Door Alex Peterson
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In “Het paard en de jongen,” een
van de zeven romans in de serie
“De Kronieken van Narnia” door
C.S. Lewis, droomt een jongen,
Shasta genaamd, over reizen naar
het onbekende noorden, dat het
betoverde land Narnia blijkt te
zijn. Op een avond hoort Shasta
dat de visser, van wie hij altijd
geloofd had dat het zijn vader
was, hem aan een edelman uit
een naburig koninkrijk verkoopt.
(Veel later horen we dat Shasta
als baby door de visser uit een
scheepswrak gehaald was).
Terwijl Shasta in de stal op zijn
nieuwe meester wacht ontdekt hij
tot zijn verrassing dat de hengst
van de edelman, Brie genaamd,
een sprekend paard uit Narnia is.
Brie zet uiteen dat hij als veulen
was gekidnapt en als strijdpaard
verkocht werd. Het paard stelt
voor dat ze er samen vandoor
14

gaan. De reis naar het
noorden is lang en vol
gevaar, en onderweg
komen ze meerdere
malen oog in oog te
staan met leeuwen.
Shasta en Brie
ontmoeten twee anderen die naar
Narnia proberen te ontkomen;
Aravis, een jonge aristocrate die
gedwongen wordt om met een
onguur personage te trouwen, en
haar sprekende merrie Winne, die
ook uit Narnia gekidnapt was. Het
viertal besluit om samen verder te
reizen.
Nadat Shasta van de anderen
wordt gescheiden komt hij het
eerste aan op hun afgesproken
ontmoetingsplaats en moet hij in
zijn eentje de nacht doorbrengen
tussen een aantal griezelige oude
graftombes. Hij wordt gewekt door
een geritsel in het struikgewas,
wat alleen maar een kat blijkt te
zijn, die aan Shasta’s zijde gaat
liggen. Wanneer hij wederom
gewekt wordt door het gehuil
van jakhalzen, gevolgd door het
angstaanjagende gebrul van een

leeuw doet hij zijn
ogen open en ziet tot
zijn opluchting enkel
maar de kat.
Als ze weer bij
elkaar zijn en er
achter komen dat
er een complot is gesmeed door
boosdoeners om Archenland,
een klein koninkrijk dat aan
Narnia grenst, binnen te vallen
en vervolgens Narnia zelf te
veroveren, gaan ze met zijn
vieren naar de Koning van
Archenland, Lune genaamd, om
hem te waarschuwen. Ze worden
wederom achtervolgd door een
leeuw waardoor de paarden nog
sneller gaan rennen, maar de
leeuw haalt hen in en valt Aravis
aan. Shasta verjaagt de leeuw. De
paarden zijn uitgeput, dus laat
Shasta hen en Aravis achter in
de handen van een vriendelijke
kluizenaar en gaat te voet verder
om de koning te waarschuwen.
Shasta ontmoet Koning Lune met
zijn jachtgezelschap, geeft hem
de boodschap en gaat samen met
hen op weg op een paard dat hem
15
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geleend wordt, maar dan raakt
hij hen kwijt in de mist. Shasta
is volkomen ontmoedigd en
terneergeslagen, maar voelt dan
dat er iemand naast hem in de
duisternis loopt. Na verloop van
tijd raken de twee in gesprek.
Shasta vertelt hem over wat hij
beschouwt als zijn tegenspoed,
inclusief zijn ontmoetingen met
leeuwen.
De persoon naast hem blijkt
Aslan te zijn, de “Grote Leeuw”
uit de andere Narnia boeken die
onthult dat hij de enige leeuw
is die Shasta op zijn reis heeft
ontmoet:
“Ik was de leeuw die je
noodzaakte om met Aravis verder
te gaan,” zegt Aslan tegen Shasta.
“Ik was de kat die je troostte
tussen de graftomben. Ik was de
leeuw die de jakhalzen verjoeg
terwijl je sliep. Ik was de leeuw
die de paarden angst aanjoeg
zodat ze de kracht hadden om het
laatste stuk te rennen om je op
tijd bij Koning Lune te brengen.
En ik was de leeuw waarvan je
niets wist, die het reddingsbootje
duwde waar jij als kind in lag, de

dood nabij, zodat het aanspoelde
aan de oever waar een man zat
die ’s nachts niet kon slapen en je
kon meenemen.”
Dan breekt er een gouden licht
door de mist heen en kijkt Shasta
opzij en ziet hij een Leeuw naast
zich lopen, groter dan een paard.
Het licht kwam van de Leeuw.
Niemand had ooit iets mooiers
gezien.
Aslan verdwijnt uit het zicht,
Shasta vindt de weg naar
Archenland waar Koning Lune
hem herkent als zijn eigen zoon
Coor, de lang doodgewaande
oudste tweelingbroer van Prins
Corin, wat hem erfgenaam van
de troon maakt. Coor en Aravis
gaan uiteindelijk trouwen. “En
na de dood van Koning Lune
werden zij een goede Koning en
Koningin van Archenland.”
Er staan tijdloze waarheden in
dit kinderverhaal:
De moeilijkheden die we in
het leven tegenkomen zijn er
niet zomaar. God laat iedere
moeilijkheid toe om een
specifieke reden, ze kunnen
uiteindelijk allemaal ten goede
16

eindigen en geen ervan is te
groot om met Gods hulp te
overwinnen. De “leeuwen”
die ons angst aanjagen zijn er
misschien wel voor ons eigen
bestwil want als ze er niet waren
zouden we onze bestemming
niet bereiken en nooit de mensen
worden die God van ons wil
maken.
Vanuit ons oogpunt gezien zijn
problemen helemaal niet goed,
maar God weet wat Hij doet. Hij
weet waar we horen te zijn in elk
gedeelte van ons leven en Hij zal
ons helpen om er te komen als
wij ons deel doen, dat begint met

het vertrouwen dat Hij alles in
Zijn hand heeft.
God laat ons vaak op een
punt komen waar onze eigen
krachten tekort schieten, maar
Hij brengt ons nooit op een
punt waar de enige keuze is
om het maar op te geven. We
hebben altijd de mogelijkheid
om Hem erbij te roepen, ons
op Hem te verlaten en uit
Zijn bronnen te putten om er
doorheen te komen. Als we
die keuze maken zal Hij ons
er altijd op de een of andere
manier doorheen halen.
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WONDEREN VERKLAREN
Door Joyce Suttin

Ik zag een blad in de lucht
hangen. Het danste in de wind
en maakte een pirouette, maar
het viel niet naar beneden. Ik
moest eens even stilstaan om het
wat nader te onderzoeken, en
toen zag ik een heel dun, haast
onzichtbaar draadje van een
spinnenweb, dat het blaadje met
de tak die daar boven uitstak
verbond. Toen snapte ik hoe
het zat en kon ik weer verder
lopen, terwijl ik nadacht over het

wonder van de natuur dat een
schriel draadje een blad kon
vasthouden terwijl de wind het
wild in het rond liet draaien.
Er komen veel dingen in het
leven voor die te verklaren zijn.
Iemand wordt genezen van een
ernstige ziekte, en dan geven
de artsen daar een nieuwe
medische techniek of een
medicijn de eer voor. Iemand
overleeft een lawine en loopt
ongedeerd weer verder omdat
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de hulpploegen klaarstonden met
de juiste apparatuur. We zoeken
naar verklaringen omdat we alles
willen begrijpen. Of we zoeken
Gods tussenkomst in de vorm
van wonderen.
Eerlijk gezegd geloof ik het
allebei. Ik geloof en waardeer de
wetenschappelijke verklaringen
voor alledaagse verschijnselen.
Ik ben in het bijzonder
geïnteresseerd in meteorologie en
probeer te begrijpen hoe het weer
in elkaar zit. Maar ik geloof ook
in wonderen.
Ik geloof in een God die gebeden
hoort en beantwoordt. Ik bid niet
voor sneeuw in zuidelijk Texas,
maar als ik op het weerbericht
zie dat er in het noorden een
sneeuwstorm aankomt bid ik
voor de bescherming van de
dierbaren die daar wonen. Als
ik over een tornado hoor die
op komst is, bid ik dat hij op
zal trekken en over zal waaien
zonder ernstige schade of verlies
van levens te veroorzaken.
Ik denk dat het een wonder

van Gods schepping is dat mijn
jasmijn weer bloeit na een droge
zware winter. Ik dacht dat de
struik het wellicht niet overleefd
zou hebben maar dan zie ik na de
eerste warme lenteregen de kleine
knopjes opengaan en dan weet ik
zeker dat dit een onderdeel is van
Gods wonderbaarlijke schepping.
Een hovenier kan misschien
precies uitleg geven over de
plantensoorten en groeiperioden
in bepaalde zones en zich
tevreden stellen met een
wetenschappelijke uitleg. Ik
geloof dat we allebei gelijk
hebben: er is een verklaring voor,
maar dat doet niets af aan mijn
gevoel voor het wonderbaarlijke.
Ik vind het fijn om informatie
te krijgen over de wereld waar
ik in leef en die ondersteunt
alleen maar mijn verbazing over
de talrijke tekenen van Gods
vingerafdrukken op de natuur die
we iedere dag kunnen zien.
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GOD
EN
IK

Door Steve Hearts

D

e laatste tijd heb ik
nagedacht over de
ontwikkeling van mijn kijk
op wonderen. Ofschoon ik
al van kinds af aan geloof
in Jezus heb gehad, heb ik
mezelf vaak vergeleken met
mensen die genezingen
hadden meegemaakt en
andere sensationele wonderen,
terwijl ik zoiets nooit had
meegemaakt. Dus vond ik dat

ik iets gemist had. Toen kwam
ik een opzienbarende definitie
van het woord wonder tegen:
“Wonder: Een gebeurtenis die
tegen de gevestigde wetten
van de natuur indruist en
aan een bovennatuurlijke
oorzaak wordt toegeschreven.”
Daardoor begon ik na te
denken over mijn verleden
en ik besefte dat ik een
aantal gebeurtenissen heb
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meegemaakt die perfect in deze
definitie passen. Om maar te
beginnen bij het begin.
Ik ben twee maanden te vroeg
geboren en woog slechts
drie pond bij de geboorte,
en bovendien kwam ik op
aarde midden in een tyfoon.
Aangezien de elektriciteit was
uitgevallen in het ziekenhuis
werd ik overgeplaatst naar de
intensieve zorg die de enige
afdeling was met werkende
elektriciteit. Ze zeiden tegen
mijn ouders dat ik de nacht
waarschijnlijk niet zou
overleven. Maar toen mijn
vader voor me bad hoorde hij in
gedachten het gezegde: “Weinig
is veel als God erin zit.”
Alhoewel ik “weinig” was en
een maand lang in de couveuse
moest blijven waar mij teveel
zuurstof werd toegediend, wat
waarschijnlijk de oorzaak van
mijn blindheid is, heb ik het
gehaald en ben ik nog steeds
springlevend.
Deze gebeurtenis heeft nooit in
de krant gestaan en heeft niet
zoveel aandacht getrokken als

sensationele genezingen. Maar
het is een manifestatie van de
liefde, de zorg en de almacht
van een waarlijk geweldige God.
God kan zeker opmerkelijke
wonderen doen waar we
sprakeloos en verbluft
van staan. De Bijbel en
de geschiedenis van het
Christendom staan vol met
zulke verbluffende verhalen.
Maar ik heb geleerd dat
wanneer we de ogenschijnlijk
kleine manieren waarop
God zich aan ons openbaart
erkennen, Hij vaak de zichtbare
manifestaties van Zijn kracht
vermeerdert, zodat Hij nog
meer verheerlijkt kan worden.
Vind je het soms moeilijk
om Gods hand in je leven te
zien? Probeer je dan eens wat
gebeurtenissen uit je leven te
herinneren en laat je door Hem
bemoedigen dat Hij je daar
nooit in de steek heeft gelaten.
Je geloof zal erdoor worden
aangewakkerd dat Hij niet van
plan is je vandaag te verlaten.
<< >>
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MIJN
GEBEDSLEVEN

IN ERE

HERSTELLEN
Door Michael Owens

dat bidden iets was dat ik altijd
wel kon doen. Het is een vorm
van Christelijke bediening die
voor iedereen toegankelijk is
en je hoeft er geen bijzondere
diploma’s voor te hebben! Er zijn
twee citaten die mijn gebedsleven
geïnspireerd hebben en dat zijn:
“Een leven van gebed kan nooit
een verspild leven zijn.” En:
“Gebed is het begin van ieder
wonder.”
Ik maakte er een gewoonte
van een lijst bij te houden van
mensen of situaties waar gebed
voor nodig was. Iedere dag bad

Tijdens de jaren dat ik Christelijk
zendingswerk deed heb ik
veel geleerd over gebed en
in het bijzonder hoe ik mijn
gebedsleven fris en levend kon
houden. Jammer genoeg ben
ik er niet altijd even getrouw
in geweest, maar het is nooit te
laat om opnieuw te beginnen.
Toen ik nog maar pas gelovig
was geworden was er een
boekje, Streams that never run
dry, dat een grote invloed had
op de manier waarop ik bad.
Ik vond niet dat ik over veel
talent beschikte maar ik zag
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ik dan voor de mensen en dingen
die op de lijst stonden, zodra ik
mijn eerste kop koffie op had.
Naarmate mijn lijst langer werd
ontdekte ik echter dat gebed heel
wat meer werk was dan ik op het
eerste gezicht had aangenomen.
Na verloop van tijd begon ik
wat af te zakken en tenslotte liet
ik mijn lijst voor wat hij was en
maakte ik gebed niet meer mijn
prioriteit aan het begin van de
dag. Ik bad nog wel, maar niet
meer met hetzelfde enthousiasme
als eerst.
Toen zag ik samen met mijn
vrouw de film The War Room,
waarin een bejaarde vrouw een
jongere vrouw helpt om de kracht
en de schoonheid van een actief
gebedsleven te zien. We waren
allebei enorm ontroerd door de
boodschap over gebed als iets dat
actief moet worden nagestreefd
en we waren het er samen over
eens dat wij dat ook konden. Ik
persoonlijk voelde dat ik terug
moest gaan naar het bidden met
een gebedslijst, zoals ik vroeger
had gedaan en zoals de bejaarde
vrouw in de film had gedaan.
Toen las ik ook het boek van

Mark Batterson; The Circle
Maker, waarin het verhaal wordt
verteld van Honi, een profeet in
Israël ongeveer honderd jaar voor
de geboorte van Christus, die
de taak op zich nam om God te
vragen een vreselijke droogte te
laten ophouden. Hij ging buiten
de poorten van de stad en trok
een cirkel in de aarde, waar hij in
ging zitten en hij eiste dat God
regen zou sturen. Hij zei ronduit
dat hij niet weg zou gaan totdat
God de regen zou sturen. Er
zitten nog meer kanten aan het
verhaal, maar het gaat erom dat
het tenslotte ging regenen en dat
de droogte ten einde was.
The War Room hielp me
om terug te keren naar mijn
gebedslijst en getrouw te zijn
met gebed. The Circle Maker
inspireerde me om meer
nadrukkelijk en verwachtingsvol
te zijn in mijn gebeden. Zoals de
evangeliste Virginia Brandt Berg
altijd zei: “God zit nog steeds
op de troon en gebed verandert
alles!”
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Remedie voor een regendag
Door Victoria Olivetti

I

k heb nooit van bewolkte dagen
gehouden, vooral niet in de
winter. Ze lijken zo eindeloos
en uitzichtloos en verkillen je
lichaam en je ziel.
Maar ze horen bij het leven, dus
heb ik besloten om wel van ze
te houden en nu zien ze er niet
zo somber meer uit. Wat is mijn
geheim?
Soms maak ik gebruik van zulke
dagen om een taart of koekjes te
bakken of iets anders dat lekker

is voor bij de koffie. Dan geurt
het hele huis zo heerlijk naar vers
gezette koffie en zelfgemaakte
lekkernijen en daar krijg je een
warm, knus gevoel van.
Ik heb ook geleerd dat ik de
dag wat op kan vrolijken door
iets fleurigs te dragen, zoals een
felgekleurde trui of een paar
sieraden.
Het belangrijkst is, dat ik geleerd
heb om God voor zulke dagen te
danken. Ik ben er nog steeds niet
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dol op, maar ik kan dankbaar zijn
voor mijn gezondheid, omdat ik
in een huis woon waar het nergens
lekt, voor mijn lekkere warme bed,
het eten dat ik op tafel kan zetten
en mijn familie en vrienden met
wie ik van die zegeningen kan
genieten.
Laatst liep ik op zo’n dag buiten.
Het was wel bewolkt geweest
maar ik had niet verwacht dat het
zou gaan regenen, dus werd ik
overrompeld door een hoosbui,
25 blokken van huis. Ik vond
ergens een plek om te schuilen en
wachtte een uur totdat de regen
was opgehouden, maar hij hield
maar niet op en toen besloot ik
om er maar doorheen te gaan.
Toen ik thuiskwam dacht ik dat
ik vast meer water in mijn haar
en mijn kleren had dan er nog in
de wolken over was, maar na een
warme douche en iets te eten kon
ik het allemaal weer vergeten.
Het was een fijn gevoel.
Terwijl ik in de kou en de regen
stond bad ik voor alle mensen die
het slachtoffer waren van rampen.
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Geen rampen zoals een verbrande
kip in de oven, of haarverf waar
je haar de verkeerde kleur door
krijgt, maar echte rampen.
Zoals je huis verliezen door een
tornado, waardoor je niet eens
meer een douche kunt nemen of
warme kleren kunt pakken of een
maaltijd kunt klaarmaken om alles
weer te vergeten.
Of erger nog, alles te hebben
waarvan je dacht dat het je
gelukkig zou maken, maar dan
nog steeds leeg en eenzaam en
kwetsbaar zijn.
Als het slechte weer of andere
omstandigheden je neerslachtig
maken, denk er dan eens aan dat
je ook daar iets goeds uit kunt
halen. Door bijvoorbeeld voor
anderen te bidden krijgen de
mensen voor wie je bidt de hulp
van boven die ze nodig hebben.
Die wetenschap helpt jou ook om
blijer te worden. Geen gek idee op
zo’n sombere dag.
<< >>

JEZUS
EN
MIJN
RUGZAK
Door Chris Mizrany

Mijn rugzak heeft door de
jaren heen heel wat te verduren
gehad. Ik ben ermee op stap
geweest in de brandende zon
en ook toen het regende dat
het goot. Ik heb ermee door
de buurt gesjokt en tijdens
reizen overzee. Hij is mee
geweest naar humanitaire
hulpprojecten en op vakanties.
Bijna overal waar ik ging heeft
mijn rugzak me vergezeld.
Toch stond ik opeens beduusd
te kijken toen de rits niet goed
meer werkte. Het mechanisme
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zat vast of de rits scheurde
weer open nadat ik hem dicht
had gedaan. Maar ik worstelde
rustig verder met de rugzak
half dicht of ik drukte de twee
helften met een hand tegen
elkaar aan, zodat de inhoud er
niet uit zou vallen. De rest van
de rugzak was nog heel goed
en ik zag niet in waarom dit
euvel me ervan zou moeten
weerhouden hem verder te
gebruiken.
Totdat het me op een dag
echt teveel werd. Ik uitte

een boze verwensing toen alles
eruit viel nadat ik de rugzak had
opgetild. “Laat dat ding toch eens
repareren!” stelde mijn vrouw
voor. Het duurde maar een paar
seconden voordat ik besefte dat
ze gelijk had, dus ging ik op weg
naar de winkel.
In een mum van tijd was de
rugzak gemaakt en de rits werkte
nog beter dan ooit daarvoor! Ik
gebruik hem nog steeds en alles
werkt perfect. Nu voel ik me
wel wat dom omdat ik zo lang
gewacht heb op zo’n eenvoudige
ingreep.
Hierdoor begon ik wat meer over
mijn leven na te denken, dat vol
zit met allerlei situaties; goede,
slechte, eenvoudige, moeilijke,
die allemaal hun tol eisen.
Uiteindelijk is mijn eigen kracht
niet genoeg. Ik word moe van
het heen en weer rennen tussen
ellende en blijdschap en dan
zak ik als een pudding in elkaar
en kan ik niet meer behoorlijk
functioneren.
Maar vaak weiger ik te erkennen
dat ik hulp nodig heb, dus
dan probeer ik dat probleem,
waardoor mijn geest wordt

neergedrukt opzij te duwen.
Dan probeer ik op halve
krachten door te vechten. Halve
productiviteit, halve vreugde,
halve vervulling, terwijl mijn
ziel volledig vernieuwd zou
kunnen worden.
Jezus bood ons een volledige
reparatie aan toen Hij zei:
“Als de lasten u drukken en u
vermoeid bent, kom dan bij Mij.
Ik zal u rust geven. Ik ben de
wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als jullie in Mij blijven en Ik
blijf in jullie, brengen jullie veel
vrucht voort. Want zonder Mij
kunnen jullie niets doen.”1
Dus nu bedenk ik, waar ik ook
ga en in wat voor situatie ik me
ook bevind, dat Jezus bij me
is. Zijn kracht kan alle lasten
dragen en Zijn genade wordt
voortdurend nieuw.2 Als ik
Hem het middelpunt van mijn
bestaan maak zal Hij nooit
in gebreke blijven mij bij te
staan, wat er in mijn leven ook
gebeurt.
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Door Marie Alvero

Mijn Ziel
ziel dorSt
dorst
Z

oals een hert naar water snakt,
zo verlang ik naar U, God.
Mijn hele innerlijk verlangt naar de
levende God,
wanneer zou ik voor Hem mogen
verschijnen?1
Ik houd heel veel van dit gebed
omdat het een nood voor God
uitdrukt op een oer-niveau, zoals
een hert dat op zoek is naar water.
Dorst is een onwillekeurige reactie
en een nood die gelest moet worden.
Het heeft een tijd geduurd voordat
ik besefte dat de nood voor een
relatie met God in mijn ziel is
ingebouwd. Het is niet iets dat ik
moet creëren, maar het is iets dat ik
moet herkennen. Jarenlang heb ik
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gepiekerd over mijn relatie met God
en probeerde ik er achter te komen
wat “een hechte relatie” betekende.
Eigenlijk was ik op zoek naar een
kant-en-klare formule omdat ik
niet wist wat een relatie betekende.
Krijg je met 15 minuten gebed plus
30 minuten Bijbelstudie een hechte
relatie? En als je er nog 20 minuten
bovenop doet door geestelijke
inzichten in de groep te gooien? Telt
het alleen maar wanneer ik probeer
om Gods stille stem in mijn hart
waar te nemen? Maar hoe weet ik of
die stem dan echt van Hem is? Hoe
kan ik er zeker van zijn dat Hij en ik
echt een “relatie” hebben?
Het Hebreeuwse woord “yada”

begin- en eindfasen van het leven
kunnen we God herkennen.
Mijn hart en het jouwe heeft de
vrijheid om God te onderzoeken.
Er staat in Zijn Woord: “U zult
Mij vinden als u Mij zoekt en
het oprecht van Mij verwacht.”3
Zijn Woord is waar en levend,
betrouwbaar en feilloos. Hij wil
gewoon dat wij Hem zoeken,
Hem yada, zodat Hij ons de
wegen kan wijzen naar het volle
leven.

betekent “weten.” Maar met het
woord wordt niet bedoeld kennis,
uit het hoofd geleerde feiten,
formules, en definities. Er wordt
intimiteit mee aangeduid, en
ontdekking en begrip. Dit woord
komt vaak voor in de Bijbel,
bijvoorbeeld: “Laat God yada in
alles wat je doet, dan kan Hij je
levensweg bepalen.”2
Ik geloof dat het betekent dat
hoe dieper onze relatie met God
is, des te eerder we Zijn weg,
Zijn waarheid en Zijn wonder
zullen herkennen. En dan
vinden we Hem in een prachtige
zonsopgang, als we praten en
lachen met anderen, een lekker
hapje eten, iemand omhelzen,
of naar mooie muziek luisteren.
Wij kunnen het ervaren als we
een heerlijke kop koffie drinken,
een intens maar respectvol
meningsverschil hebben, een
inspannende fysieke training
doen, en zelfs als we nederig
onze excuses aanbieden voor iets
dat we verkeerd gedaan hebben.
God is aanwezig als we een
probleem oplossen, als we goed
nieuws horen, en zelfs minder
goed nieuws. Telkens weeer, in de
1. Psalm 42:2-3
2. Spreuken 3:6
3. Jeremia 29:13

Ken je Jezus nog niet echt?
Je kunt Hem vandaag ontmoeten
door Hem in je leven te vragen:

Lieve Jezus, ik geloof dat U de Zoon
van God bent en dat U voor mij
gestorven bent. Vergeef me alstublieft
alles wat ik verkeerd heb gedaan
en kom in mijn hart, zodat ik voor
altijd met U kan leven. Vul me met
de Heilige Geest. Help me U beter
te leren kennen door Uw Woord te
lezen. Amen.
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het

Wandtapijt
Woorden van Jezus

Ieder voorval in je leven, iedere gedachte, ieder besluit,
elk beetje liefde en de omgang met iemand anders is als
een draad in een wandtapijt. Dag na dag worden donkere
draden en lichte draden met elkaar verweven en vaak lijkt
het alsof er geen patroon in zit, maar uiteindelijk vormen
zij een afbeelding. Wanneer Ik naar de afbeelding van je
leven kijk, zie Ik een prachtig werkstuk!
Alle goede dingen die je je leven lang hebt meegemaakt;
de blijdschap en de vervulling, de liefde die je gaf en
ontving, de levens die beter werden door wat jij deed, zijn
lichte draden.
De donkere draden zijn de moeilijkheden en
teleurstellingen, de gevechten en de tranen. Ze zijn ook
noodzakelijk omdat de lichte draden er nog helderder
door uit komen te zien en je tapijt een rijke warme gloed
krijgt. Er is een plan en een bedoeling; Mijn plan, en dat
is, iets glorierijks met je leven te doen: een tapijt met diepe
kleuren, ingewikkelde details en schoonheid te creëren.
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