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Inhoud

Iemand die iets groots probeert te doen maar er niet in slaagt is nog geen 
hopeloze mislukking. Waarom? Omdat hij er altijd gerust op kan zijn dat 

hij geslaagd is in de belangrijkste slag van het leven; hij heeft de angst voor 
het proberen overwonnen.  

-Robert Schuller (1926-2015)

De redactie

De beste investering
ALS JE HET MIJ VRAAGT

Ik kwam laatst een citaat tegen dat naar zeggen van Confucius afkomstig 
was en goed past bij het onderwerp van dit nummer; investeren in 

mensen en het belang van leren. Het citaat gaat als volgt: “Als je een plan 
voor een jaar maakt, plant dan rijst. Is het voor tien jaar, plant dan bomen. 
Als het om honderd jaar gaat, leid dan mensen op.” Toen ik er wat meer 
onderzoek naar gedaan had bleek het dat het internet het toch mis had en 
het citaat eigenlijk toegeschreven moest worden aan een andere Chinese 
filosoof, Guan Zhong genaamd. De exacte vertaling is ook iets anders, maar 
de betekenis is grotendeels hetzelfde en ik geef de voorkeur aan de wat 
pittiger versie hierboven.
   De afgelopen 18 maanden heeft onze wereld een pandemie doorgemaakt     
op een schaal die al 100 jaar niet meer voorgekomen is. Mensen verloren 
het leven en een heleboel mensen raakten hun broodwinning kwijt of 
kregen met enorme onrust te kampen. Toch zat er ook een goede kant aan. 
Veel mensen kregen meer tijd om het leven te overdenken en zich te gaan 
concentreren op dingen die echt belangrijk zijn. Onder hen wellicht ook een 
grote groep ouders die zich opeens moesten verdiepen in de scholing van 
hun kinderen, aangezien de scholen in een heleboel landen soms wel twee 
keer gesloten werden.  
   Zoals het oorspronkelijke citaat doet vermoeden, heeft deze tijd het belang 
van leren als een levenslang proces duidelijk naar voren gebracht. Dit is een 
positieve ontwikkeling waar we de vruchten van kunnen blijven plukken, 
lang nadat de schooldeuren achter ons dichtgegaan zijn.
   Alhoewel ik geloof dat er een heleboel waarheid zit in Guan Zhongs citaat 
denk ik dat het toch tekort schiet. Er bestaat een nog betere investering 
die in mensen van alle leeftijden gedaan kan worden. Dat is de investering 
in de harten en de zielen van de mensen door naar hen te luisteren, hen 
te troosten en wat nog het beste is, hen kennis te laten maken met Jezus, 
Degene die hun verleden kan vergeven, hun heden kan transformeren, hun 
toekomst kan laten stralen en hen van een toekomst van eeuwige vreugde, 
vervulling en vrede kan verzekeren. 
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groei- 
Stuipjes

Tijdens de wekelijkse 
speloefening met kinderen 

uit groep drie merkte ik dat 
Cindy, een van mijn leerlingen, 
niets had opgeschreven. “Ik 
kan me geen antwoorden 
herinneren!” snikte ze wanhopig. 
Ik pakte haar bij de hand en 
nam haar mee naar buiten om 
even diep adem te halen. Samen 
haalden we wat fonetische 
klanken op van de woorden die 
we die week geleerd hadden. Na 
wat aandringen en aanmoediging 

liep ze tenslotte weer naar haar 
tafeltje en slaagde er toen in om 
twee van de acht woorden op te 
schrijven. Ze was blij dat ze zich 
in ieder geval nog iets herinnerde, 
maar de ervaring had het beetje 
zelfvertrouwen dat ze had, een 
flinke klap gegeven. 
Toen ik die avond thuiskwam 
noteerde ik de cijfers van 
de speloefening in mijn 
rapportboekje en kwam toen 
Cindy’s naam tegen. Ik zag de 
gekwelde blik in haar ogen 

weer voor me en voelde mijn 
eigen frustratie weerspiegeld in 
haar tranen. Ik nam wat lectuur 
door over onderwijs geven en 
praatte samen met mijn collega’s 
over mijn problemen. Toch zag 
ik nog niet veel vooruitgang in 
mijn onderwijsvaardigheden. Ik 
zag er naar uit mijn eerste jaar 
als onderwijzeres over een paar 
maanden af te ronden, maar ik had 
het gevoel dat ik op een muur was 
gestuit. Eén ding was zeker en Cindy 
en ik hadden daar iets met elkaar 
gemeen: het bijltje er bij neergooien 
behoorde niet tot de mogelijkheden!
Tijdens de laatste weken van het 
semester voelde het alsof Cindy 
en ik samen op reis waren. Ik bleef 
haar elke week weer aanmoedigen 
als ze over haar toeren raakte 
omdat ze zich niet kon herinneren 
hoe de woorden gespeld moesten 
worden. Haar vastberadenheid 
om over haar angst heen te komen 
gaf mij de kracht oplossingen te 
vinden voor problemen die zich 
tijdens de lessen voordeden. Als 

de gezichtjes naar me opkeken vol 
onbegrip en verveling besefte ik dat 
ik iets moest veranderen aan mijn 
manier van lesgeven. Leren door het 
maken van fouten kan een pijnlijke 
procedure zijn, of je nu een leerling 
uit groep drie bent of een kersverse 
onderwijzeres, maar we werden 
sterker door de strubbelingen. Na 
verloop van tijd kon Cindy zich 
de woorden herinneren en kon 
ze meedoen aan een speloefening 
zonder in paniek te raken als ze een 
woord niet meer wist. Ze snapte 
wel dat ze door middel van de 
speloefening kon uitvinden aan 
welke woorden ze meer aandacht 
moest schenken en welke woorden 
ze goed had geleerd. En ofschoon ik 
nog fouten maakte in mijn manier 
van lesgeven kreeg ik ook meer 
zelfvertrouwen en vond ik meer 
strategieën uit om de situaties in het 
klaslokaal aan te pakken. Er was een 
klein meisje van zes voor nodig om 
me door de groeistuipjes heen te 
helpen en mijn doel te bereiken.

Ik ben altijd bereid iets te leren, hoewel ik niet altijd graag 
onderwezen word.  
- Winston Churchill

Door Elsa Sichrovsky
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Het overwinnen

van persoonlijke

zwakheden

Door Maria Fontaine

Je kunt me geloven of niet, de dingen 
die God vaak gebruikt om ons te 
laten groeien zijn onze zwakheden. 
Iedereen heeft er wel een paar. God 
laat dit toe om verscheidene redenen. 
Hij weet wat iedereen persoonlijk 
nodig heeft en wat het beste is in elk 
afzonderlijk geval. 

                          Deze dingen  
                      leren ons    
                  nederigheid,  
            geduld en andere 
deugden; ze leren ons over 
de kracht van gebed, wat ons 
helpt dichter bij God te leven 
en afhankelijker van Hem te 
worden en ze helpen ons om 
anderen beter te begrijpen 
zodat we hen beter kunnen 
helpen met hun problemen en 
beproevingen.
Onze zwakke punten zijn 

bedoeld om ons te helpen  
              en dat gebeurt als we ervan  
             leren. De eerste stap is,  
            erkennen dat er een  
           probleem bestaat en de  
        volgende stap is het 
voornemen  er iets aan te gaan 
doen; om die zwakheid te 
overwinnen met behulp van God. 
Als je die twee stappen eenmaal 
gezet hebt, wordt het eenvoudiger 
voor je om het probleem te 
herkennen wanneer het voor je 
opdoemt en daar zit dan ook de 
test. Zul je de verleiding weerstaan 
of geef je er aan toe? En als je 
besluit het probleem te weerstaan, 
probeer je dan sterk te zijn en de 
overwinning te behalen met je 
eigen kracht, of roep je Gods hulp 
er dan bij in?
Het juiste is natuurlijk om te 
besluiten weerstand te bieden en 
dan is het slim om Gods hulp er bij 
in te roepen, want God kan dingen 
doen die menselijk gesproken 
onmogelijk zijn. De Bijbel staat 
vol met beloften zoals: ‘Menselijk 
gesproken, niemand, maar bij God 
is alles mogelijk.’ 1 en: ‘Ik ben de 

Op school leer je een les waar 
je een toets over krijgt. In het 
leven krijg je een toets waar 

je een les van leert. 
–Tom Bodett

Het leven wordt  
vaak vergeleken  

met een school; dat is  
een goede analogie.  
God laat toe dat er  
allerlei dingen in ons leven  
gebeuren die ons op de  
proef te stellen, om te zien 
hoe we er op zullen reageren, 
of we iets leren, en om ons te 
helpen geestelijk te groeien. 
Het is Zijn wens bij dit alles dat 
we ons best zullen doen en de 
lessen ter harte nemen en er 
zoveel mogelijk mee bereiken. 
Kortom, de beproevingen 
van het leven zijn door Hem 
uitgevonden om ons te helpen 
de mensen te worden die Hij 
weet dat we kunnen zijn.
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belangrijkst is voor God is je 
bereidheid elke toets te accepteren 
op het moment dat die komt en dat 
je er op vertrouwt dat Hij weet wat 
Hij aan het doen is. Hij begrijpt wat 
er in je hart zit. Hij begrijpt wat je 
nodig hebt om te blijven groeien. 
Hij begrijpt wat je geest nodig heeft 
en Hij weet precies hoe Hij die 
moet voeden en moet sterken.
Als je weer een keer aan 
het worstelen bent met een 
persoonlijke zwakheid, aanvaard 

dat dan als een uitdaging in plaats 
van er aan toe te geven of te klagen 
dat je leven zo zwaar is. Kies ervoor 
om ervan te leren, dan zul je zien 
dat je een uitblinker wordt in de 
school van het leven.

1.Mattheüs 19:26

Here, de God van alle mensen, is 
er iets onmogelijk voor mij?’2
God wil je helpen bij het 
overwinnen van je zwakke 
punten en Hij kan je helpen, als 
je Hem er om vraagt.
Hij zal je helpen, maar Hij zal 
het niet te gemakkelijk maken 
door je de antwoorden op de 
vragen van tevoren al te geven. 
Dan zou het geen test zijn. Het 
overwinnen van ernstige of al 
lang bestaande zwakheden wordt 
ook zelden bereikt met het slagen 
voor een enkele test. Het is meer 
zoiets als het doorlopen van een 
cursus. Een leerling die zich 
wil bekwamen in een bepaald 
vak moet er hard voor studeren 
en er steeds weer over leren 
en vaak verscheidene toetsen 
ondergaan voor het eindexamen. 
Maar als hij eenmaal geslaagd 
is voor de cursus, hoeft hij niet 
weer dezelfde lessen te volgen of 
dezelfde toetsen te ondergaan.
Die lessen heeft hij al onder de 
knie. Hij gaat naar een volgende 
klas en laat de oude lessen achter 
zich. Zo gaat het ook in de school 

van het leven.
Wanneer je je best hebt gedaan 
en voor een cursus geslaagd bent, 
hoeft God je dezelfde toetsen 
niet weer te geven. Misschien 
ondervraagt Hij je heel af en toe 
om je geheugen op te frissen, 
maar je bent voor die cursus 
al geslaagd en als je onthoudt 
wat je geleerd hebt zal het niet 
zo moeilijk zijn om die vragen 
te beantwoorden; net moeilijk 
genoeg om je kennis bij te 
houden en je vaardigheden aan te 
scherpen.
Zodra je grote vooruitgang hebt 
geboekt bij het overwinnen van 
een zwakheid, kan Hij je andere 
dingen gaan leren of je op ander 
gebied gaan versterken. Als je 
overgaat van het ene niveau 
naar het andere, is het werk in 
het volgende niveau meestal iets 
moeilijker, maar dan heb je ook 
nieuwe vaardigheden verworven 
die je zullen helpen die nieuwe 
uitdaging aan te gaan, zodat je 
vooruitgang zult blijven boeken.
Het doet er niet toe of de 
toets groot of klein is. Wat het 

2. Jeremia 32:27
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EEN PELGRIMS- 
TOCHT

en strekt zich eindeloos uit naar 
de horizon. Over een hele lengte 
van 478 km zitten er zelfs geen 
bochten in de spoorlijn; het is de 
langste rechte spoorlijn ter wereld.
Na een schijnbaar eindeloze reis 
bereikt de trein zijn eindpunt; 
de stad Perth. Je krijgt het gevoel 
dat je in een volkomen andere 
wereld aankomt. De stad is zo rijk 
aan mooie straten, schitterende 
gebouwen, parken en open 
ruimtes met een prachtige rivier 
die naar zee stroomt, dat het 
moeilijk te geloven is dat we 
enkele ogenblikken daarvoor 
alleen maar stof en struikgewas 
hadden waargenomen. We 
arriveren in een schitterende 
nieuwe stad, maar die is alleen  
te bereiken via een uitgestrekte 
leegte.
Dat is een goede vergelijking voor 
het leven van een Christen! Als 
pelgrims reizen we door deze 
tijdelijke wereld over de meest 
efficiënte weg die God heeft 
uitgelegd, net zoals die trein langs 
de rechte spoorlijn gaat die ervoor 
is aangelegd. Met de hulp van 

Gods Geest kunnen we door de 
woestijn van het leven reizen met 
de vrede en de troost die Hij ons 
geeft.
Aan het einde van onze reis wacht 
ons een schitterende nieuwe 
stad; een stad die niet gebouwd 
is door de handen van de mens, 
maar door God de Schepper 
Zelf. Zoals beschreven wordt in 
Openbaring 21 is het een stad 
die in geen enkel opzicht op een 
aardse stad lijkt, die gebouwd 
is voor Zijn eigen kinderen 
die Hem liefhebben en in Zijn 
liefde blijven; een stad waarin, in 
tegenstelling tot de steden van de 
mens, goedheid heerst en kwaad 
niet zal binnenkomen, een stad 
waar we de hitte, het stof en het 
struikgewas van deze wereld 
achter ons zullen laten. “Ik zal 
mijn toorn opzijzetten en het 
kwaad dat u deed, vergeten.”1
Laten we dus over het pad reizen 
dat God voor ons heeft uitgelegd, 
van de reis genieten en weten 
dat Hij door alles heen bij ons is 
en ons veilig naar onze hemelse 
bestemming zal leiden.

Door Uday Paul

Mijn favoriete spoorlijn is 
de Australische Indian 

Pacific. De lijn loopt van Sydney 
aan de oostkust naar Perth aan de 
westkust. Hij geeft een verbinding 
over een heel continent en 
verbindt twee oceanen met elkaar; 
de Stille Oceaan en de Indische 
Oceaan. Hij loopt over een 
afstand van 4.352 km en gaat drie 
tijdzones over; dat is verder dan 
van Londen naar Istanbul. 
Het grootste deel van de 65 uur 

durende reis rijdt de trein door 
de meest ruige, dorre landstreken 
die er bestaan. Een gedeelte 
doorkruist de Nullarborvlakte, 
een droge, boomloze vlakte met 
een maanlandschap in de kleur 
van cayennepeper. Het woord 
“Nullarbor” is afkomstig van het 
Latijnse woord nullus arbor, wat 
betekent: geen bomen.
De spoorweg wordt omgeven 
door niets dan uitgedroogde, 
onvruchtbare kalksteen bodem 

1. Jesaja 65:16–17
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“De wereld is zo vol van een 
heleboel dingen, ik ben ervan 
overtuigd dat we zo blij moeten 
zijn als koningen.” 
   Deze zin, die ons uitnodigt een 
wereld vol ontdekkingen binnen 
te stappen, werd neergeschreven 
door Robert Louis Stevenson 
in “A Child’s Garden of Verses” 
en mijn vader citeerde er vaak 
dingen uit toen ik nog klein was.
   Hij was gezegend met een 
onverzadigbare nieuwsgierigheid 
en tijdens mijn jeugd werden 
de stapels boeken in ons huisje 
steeds hoger en werd iedere 

beschikbare plank en werden 
alle hoeken ermee gevuld. Als 
we iets wilden weten kochten 
we een boek en onderzochten 
we het of vonden we mensen die 
iets over het onderwerp wisten. 
Naast boeken waren er allerlei 
kunstnijverheden waar we een tijd 
in geïnteresseerd waren; weven en 
spinnen en verven van wol, leer- 
en houtbewerking, kalligrafie, 
haken, borduren en we hadden 
een grote verzameling materialen 
die we daar voor gebruikten.
   Toen ik een zak vol schelpen 
mee naar huis had gebracht 

na mijn eerste uitstapje naar 
het strand, was ik benieuwd 
naar de namen van alle soorten 
schelpen en sorteerde ik ze op 
hun vorm. We schreven naar 
alle schelpenhandelaren die we 
maar konden vinden en kochten 
exemplaren uit iedere oceaan. We 
werden lid van een schelpenclub 
die een keer in de maand bijeen 
kwam om iedereens verzameling 
te bekijken, te identificeren, 
exemplaren te ruilen en te 
delen.    Het was een verrijkende 
ervaring voor een jong iemand 
en ik kon zien hoeveel ik kon 
leren door alleen al te luisteren 
naar en om te gaan met anderen 
die meer ervaring hadden dan ik. 
De vreugde van het leren was de 
sleutel tot mijn levensavontuur.   
Ik probeer de vermaning te 
onthouden van Bill Nye, dat we 
bereid moeten zijn gesprekken te 
beginnen met vreemden: “Iedereen 
die je ooit zult ontmoeten bezit 
kennis over iets waar jij niets van 
weet.” Ik had laatst een gesprek met 
een vriendin die pas te horen had 
gekregen dat ze borstkanker had. 

Ze moet een aantal onderzoeken 
doorstaan voordat ze een lange 
chemokuur moet ondergaan. Ze 
vertelde me over alle mensen die 
ze ontmoet in de wachtkamers 
van medische centra en de 
gelegenheden die ze gekregen heeft 
om een beetje troost te bieden aan 
anderen en zo zaadjes van geloof 
te planten. Ofschoon de ernst van 
haar situatie wel degelijk tot haar 
doordringt, scheen ze bereid te zijn 
om te leren van het hele proces 
en keek ze er naar uit anderen te 
troosten met de troost die wijzelf 
ontvangen van God.1 Ik bewonder 
haar om haar geloof en haar moed 
en ik hoop dat ik ook iets van haar 
kan leren.
   Jezus werd vaak Rabbi genoemd, 
oftewel onderwijzer, en hij 
beloofde dat de Heilige Geest 
ons ook zou onderwijzen.2 Hij 
geeft ons wijsheid en inzicht in 
iedere ervaring en situatie, van 
het ogenschijnlijk onbelangrijke 
tot het bovenzinnelijke. De ware 
vreugde van het leren is aan Zijn 
voeten zitten en van Hem leren.3 

DE vreugde  
van het LEReN

Door Sally García

1. 2 Corinthiërs 1:4 NIV
2. Zie Johannes 14:26; 16:13.
3. Zie Lukas 10:38–42.
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Er zijn grote dingen die je kunt doen 
als kind van God. Leef elke dag alsof 
het je laatste is, maar met een visie 
alsof je  nog honderd jaar te leven 
hebt. 
-C.S. Lewis (1898-1963)

 “Moeder Teresa zei graag: ‘Als je 
geen grote dingen kunt doen, doe 
dan kleine dingen met grote liefde. 
Als je ze niet met grote liefde kunt 
doen, doe ze dan met een beetje  
liefde. Als je ze ook niet met een 
beetje liefde kunt doen, doe ze dan 
toch maar.’” 
-John Ortberg 

De grootste dingen die ooit op aarde 
werden gedaan, werden beetje bij 
beetje gedaan. 
-Thomas Guthrie (1803-1873)

Wat we ooit met gemak willen doen, 
moeten we eerst met toewijding 
leren doen. 
-Samuel Johnson.(1709-1784)

Het gaat om de kleine dingen die 
je dag in, dag uit doet. Zo leer je je 
kinderen hoe het moet. 
-Amanda Pays

BOUWEN

De dingen die ik heb gedaan had 
ik nooit kunnen doen zonder de 
gewoonte te hebben aangekweekt 
om punctueel, ordelijk en toegewijd 
te zijn, en het vermogen me te 
concentreren op één onderwerp 
tegelijk. 
-Charles Dickens (1812-1870)

Niets dat van waarde is of iets 
weegt kan bereikt worden als je er 
niet volledig bij bent betrokken, 
halfslachtig, met weinig of geen inzet. 
– Isaac Barrow (1630-1677)

Begin nu met het zijn wat je hierna 
zult zijn. 
-Sint Hiëronymus (347-420)

Het geheim van succes is 
consequent zijn in het nastreven 
van je doel. 
-Benjamin Disraeli (1804-1881)

Inspiratie komt door elke dag 
getrouw ergens aan te werken. 
-Charles Baudelaire (1821-1867)

Een onbelangrijke dag komt in 
geen enkel leven voor.  
-Alexander Woolcott (1887-1943)

Wat het verschil maakt is niet wat 
je zo af en toe eens doet; het zit 
hem in iets dag in, dag uit te doen. 
-Jenny Craig 

De lift naar het succes is defect. 
Je zult met de trap naar boven 
moeten, een treetje tegelijk. 
-Joe Girard (1928-2019)

Vandaag is maar een van alle 
dagen die ooit nog zullen komen. 
Maar wat er zal gebeuren op alle 
andere dagen kan afhangen van 
wat je vandaag hebt gedaan. 
-Ernest Hemingway (1899-1961)

Om over na te denken
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De vraag is niet wat een mens zou 
doen als hij beschikte over alle 
tijd, alle invloed en alle educatieve 
voordelen, maar wat hij zal doen 
met de dingen die hij heeft. 
-Frank Hamilton 

Talent kost minder dan 
keukenzout. Wat het 
getalenteerde individu 
onderscheidt van het succesvolle 
individu is al het harde werken. 
-Stephen King

Tegenspoed is een drijfkracht 
voor aanvaardbare prestaties.  
Voordat iemand uit ervaring leert 
dat hij tegenspoed kan overleven, 
is hij niet gauw geneigd de 
uitdaging aan te gaan om zich 
tot het uiterste in te spannen. Als 
iemand faalt wordt hij gedwongen 
de bestaande situatie te evalueren. 
-John C. Maxwell 

Visie zonder actie is slechts een 
droom. Actie zonder visie is 
slechts een tijdvuller. Visie met 
actie kan de wereld veranderen. 
-Joel A. Barker

Veel geprobeerd. Iedere keer 
mislukt. Geeft niets. Probeer het 
opnieuw. Weer mislukt. Volgende 
keer beter mislukt. 
-Samuel Beckett (1906-1989)

Als je het gevoel hebt dat je fouten 
hebt gemaakt, de verkeerde kant 
op bent gegaan, ergens vreselijk 
in gefaald hebt, dan ben je de 
enige niet. Veel helden van God 
in de Bijbel hadden dat probleem, 
maar ze leerden van hun fouten. 
En dan kwam God naar hen toe 
terwijl ze daar zaten, te midden 
van hun gebroken dromen of 
neergeslagen hoop, en gaf hen een 
nieuw doel om voor te leven. Dat 
kan Hij doen als we onze eigen 
plannen en projecten laten varen 
en besluiten om die van Hem een 
kans te geven. Hij geeft ons een 
nieuw doel om ons te helpen in 
onze groei en de juiste richting 
op te gaan en dan helpt Hij ook 
nog om het doel te bereiken. Geef 
Hem een kans. Laat Hem je de 
goede dingen geven die Hij voor 
je in petto heeft.  
-Nana Williams

16

In een museum hing een enorme stalen balk. Dat ding woog 
honderden kilo’s en was nauwelijks in beweging te krijgen. Vlak naast 

de balk hing een eenvoudige kurk aan een touwtje. Er stond een groep 
bezoekers naar te kijken toen de gids zei: “Aan het einde van onze 
rondleiding komen we hier weer terug en zullen jullie zien dat deze 
kurk de grote stalen balk in beweging heeft gebracht.” Daarop zette de 
gids een knopje om waardoor er een mechanisme in werking trad dat 
de kurk zachtjes tegen de  enorme balk aan deed tikken. Er gebeurde 
niets. De kurk schoot weer terug en de stalen balk bleef onbeweeglijk  
hangen. De bezoekers keken even naar de kurk die met vaste regelmaat 
tegen de balk aansloeg, haalden hun  schouders op en gingen verder met 
hun rondleiding. Maar na een minuut of tien was er toch een bepaalde 
trilling waarneembaar en toen de groep klaar was met de rondleiding 
en weer terugkwam bij de stalen balk, slingerde deze vervaarlijk heen en 
weer. Dat is een goede illustratie van het gebed. God hoort elk gebed en Hij 
beantwoordt het ook, op Zijn tijd en op  Zijn manier. Hoe vaak bidden we 
niet ergens voor, maar zien we geen resultaten? Maar je zult wel iets zien 
als je  je gedraagt als de kurk. Je liefde en je gebeden zullen alle obstakels 
uiteindelijk overwinnen en de stalen balk in beweging krijgen. Bid in 
vertrouwen en ga rustig door totdat je de balk in beweging hebt gekregen.

Een krachtige  
kurk

17
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Ik stuitte op een juweel van 
een stukje in een nummer van 

Reader’s Digest uit 1997. Het ging 
over de grootste diamantmijn 
die toen in bedrijf was, de Argyle 
Mijn in West Australië. In zijn 
beste periode bracht hij jaarlijks 
tientallen miljoenen karaat 
voort, inclusief 90% van alle roze 
diamanten.
   Het verhaal begint in 1969. 
Er werden negen diamanten 
gevonden in de rivier de Leonard. 
De geologen kwamen tot de 
conclusie dat er een enorme 
hoeveelheid onder de grond zat 

in dat gebied. Maar waar moesten 
ze beginnen? Net zoals bij alle 
goede raadsels waren die eerste 
ontdekkingen nog maar een 
voorproefje van wat er misschien 
komen zou. 
   Het duurde verscheidene jaren 
voordat de diamantzoekers van 
Argyle de manschappen en de 
middelen bij elkaar hadden om 
het gebied echt grondig te gaan 
onderzoeken. Ze kalfden het 
hele gebied van de rivier af en 
vonden zeven jaar later nog twee 
diamanten. Wat als ze er nou eens 
het bijltje bij hadden neergelegd?

Maar dat deden ze niet. Ze waren 
er zo van overtuigd dat ze aan de 
rand van een grote ontdekking 
stonden dat ze alle helikopters, 
terreinwagens en landkaarten 
van het gebied opkochten om 
concurrentie te vermijden. En ja 
hoor, uiteindelijk vonden ze de 
Argyle ader in een dode vulkaan. 
De productie begon echter pas in 
1983; veertien jaar na de eerste 
ontdekking.
   Van alle diamanten die in Argyle 
ontdekt werden waren er 50% 
ondeugdelijk. Ze konden alleen 
voor industriële doeleinden 
gebruikt worden. 45% waren 
geen zuivere edelstenen, zodat er 
slechts 5% overbleven die echte 
edelstenen waren. Onder de 
juwelen waren er 16% geel, 2% 
wit, 2% grijs en minder dan 1% 
roze, rood of groen. De verschillen 
in de kleuren worden veroorzaakt 
door stoffen in de grond waar de 
diamanten ontstaan: geel door 
stikstof, blauw door borium, maar 
niemand weet precies waar de 

roze kleur vandaan komt.
Nadat het erts driemaal vergruisd 
is, door een centrifuge is gegaan, 
met röntgenstralen is bewerkt en 
geblazen is door fijne luchtstoten 
beginnen de diamanten van de 
productieband te rollen. Er zijn 
acht standaard vormen waarin een 
diamant kan worden geslepen. 
Alleen een ware meester in het 
vak weet, welke vorm voor welke 
steen is. Een vergissing tijdens het 
slijpen kan tienduizenden dollars 
kosten door verloren karaten.
De ontginning van de Argyle mijn 
is gestaakt in november 2020 en 
de plek wordt nu ontmanteld en 
voor andere doeleinden in gebruik 
genomen. 
   Dat zet me aan het denken; wat 
laat ik achter nadat mijn eigen 
mijn is uitgeput? Wat het ook 
wordt, het zal het resultaat zijn 
van de overgave van mijn leven 
in de handen van de Meester, 
die me slijpt en vormt om al 
mijn mogelijkheden ten volle te 
benutten. 

EEN DIAMANT 
IN EEN 
MIERENHOOP

Door Curtis Peter van Gorder

Investeer in de menselijke ziel.  
Je weet maar nooit of het geen ruwe diamant is.  

–Mary McLeod Bethune
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In het boek van Ann Kiemel: I’m Out to Change my World, staat een 
stukje waarin de schrijfster haar moeder vertelt over een probleem dat ze 

voortdurend tegenkomt in haar leven. Het antwoord van haar moeder luidt 
als volgt:

Doodgewone dagen. We kennen 
ze allemaal wel. Met al het 
werk, de dingen om te doen, de 
tijdslimieten, de afspraken, de 
telefoontjes, het zorgen voor ons 
gezin, het koken van maaltijden, 
de schoonmaak en de was (die 
meestal onderaan de lijst staat) 
voelen we ons uitgeput en 
gefrustreerd aan het einde van de 
dag en hebben we het gevoel dat 
we niets bijzonders gepresteerd 
hebben en geen greintje dichter bij 
ons doel zijn gekomen.
Op zulke momenten is het goed 
om te denken aan een citaat van 
Marian Wright Edelman: “Door 
te denken aan manieren waarop 
we een groot verschil kunnen 
maken moeten we niet uit het 
oog verliezen wat voor kleine 
verschillen we elke dag kunnen 
maken. Na verloop van tijd, als we 
al die kleine verschillen bij elkaar 
optellen, komen we op grote 

verschillen waar we vaak geen 
idee van hebben.”
Het lijkt me dat ik, als ik het beste 
uit mijn doodgewone dagen wil 
halen of iets in mijn leven wil 
veranderen, dagelijks stappen in 
die richting moet ondernemen. 
De meeste kinderen beginnen 
niet direct te lopen of te fietsen op 
de allereerste dag en die gouden 
medaille die de atleet vol trots 
voor de flitsende camera’s omhoog 
houdt is meestal het gevolg van 
een heleboel doodgewone dagen 
van consequente training.
Het zijn de doodgewone dagen 
waarop je karakter gevormd 
wordt. Het zijn de doodgewone 
dagen waarop we de juiste keuzes 
maken en de juiste daden doen 
die onze toekomst bepalen. Laten 
we ons best doen iets van onze 
doodgewone dagen te maken. Wie 
weet, staat het grote moment net 
om de hoek.

DOODGEWONE 
DAGEN

Leer van gisteren, leef voor vandaag, hoop op morgen.  
-Albert Einstein (1879-1955)

Door Li Lian

“Weet je dan niet dat het leven aaneen is geregen 
door doodgewone dagen 

waarop je van niemand een complimentje krijgt?
Waarop niemand je eens in het zonnetje zet

en niemand ziet hoe dapper en edelmoedig je bent?
Bijna het hele leven bestaat uit doodgewone dagen;

hoe je leeft op zulke dagen is bepalend 
voor het wel of niet genieten van grootse ervaringen.”
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Sommige mensen denken dat 
iedereen een plaats heeft in dit 
leven en dat we gewoon ons 
plekje moeten vinden en dat 
dan moeten innemen. Anderen 
geloven dat we allemaal de 
vrijheid hebben om zelf onze weg 
te vinden, onze eigen waarheid te 
volgen en zelf te beslissen wat en 
wie we moeten zijn.
Uiteindelijk, welke weg ze ook 
gekozen hebben, zoeken heel 
veel mensen wanhopig naar 
hun kleine plekje thuis, op het 
werk of in hun vriendenkring 

of gemeenschap en wringen ze 
zich behaaglijk in hun holletje, 
tevreden dat ze het hebben 
gevonden en hopend dat ze er 
hun hele leven kunnen blijven.
In onze worsteling om 
individualiteit, een doel, of 
invloed degraderen we onszelf 
tot menselijke tetris blokjes en 
wringen we ons in alle bochten 
tot we een plek vinden die bij 
ons past. En heel vaak verliezen 
we het doel uit het oog en 
vermindert onze passie die dan 
vervangen wordt door perfecte 

plaatsing. Net als bij die blokken 
zien we niet meer wie we zijn.
Zo hoeft het niet te gaan. We 
hebben zeker allemaal een doel, 
maar niet om onszelf te dwingen 
om normaal te zijn of net zo te zijn 
als de een of andere grote mentor, 
of eindeloos op zoek te zijn naar 
manieren om indruk te maken. 
We kunnen zowel een doel als een 
plaats vinden als we beseffen dat 
we geliefd zijn, dat we gered zijn 
en uitverkoren zijn als kinderen 
van God en dat Hij ons om een 
bijzondere reden uniek heeft 
geschapen. Misschien is de plaats 
die jij in je leven hebt iets waar 
niemand ooit over heeft nagedacht, 
omdat die alleen voor jou gemaakt 
is. Of misschien bevind jij je net 

zoals ik in een kringloop van werk 
en huisgezin en ben je je best aan 
het doen om goed voor je geliefden 
te zorgen en daarbij ook nog hulp 
te verlenen aan anderen, maar heb 
je toch niet het gevoel dat je iets 
buitengewoons presteert. Dat is 
toch ook goed. Deze wereld heeft 
mensen nodig die opvallen in het 
leven van alledag; niet omdat we 
iets bijzonders zijn, maar omdat we 
een God hebben die dat is. Hij had 
ons volmaakt kunnen scheppen, 
maar zo heeft Hij het niet gedaan; 
Hij heeft ons geschapen zoals 
we zijn.1 We kunnen allemaal 
meerdere rollen vervullen en 
vreugde putten uit het delen van die 
rollen met anderen.

TETRIS 
BLOKJES

Gods hulp, raad en leiding is voor iedereen beschikbaar. Beter nog, Hij 
wil je graag helpen! Vraag Hem er maar om:

Jezus, ik wil U graag leren kennen en U altijd bij me hebben. 
Kom alstublieft in mijn hart en vergeef me de verkeerde dingen 

die ik gedaan heb. Geeft U mij alstublieft de wijsheid om de juiste 
beslissingen te nemen. Vul me met Uw Heilige Geest en help me, U 

beter te leren kennen en dichter bij U te komen door het lezen van de 
Bijbel. Amen.

Door Chris Mizrany
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drijvend gehouden door hun geloof 
en kunnen hun energie richten op 
het bereiken van vaste grond.
Als je het gevoel hebt dat je 
eerder tot de zinkers behoort 
dan de zwemmers, dan kun je 
je voorbereiden op de volgende 
situatie wanneer het er op of er 
onder is, door je geloof in Gods 
liefde te sterken. De reikwijdte 
en de diepte van Zijn liefde gaan 
ons verstand te boven, maar in de 
Bijbel wordt zij vergeleken met 
de liefde van een vader voor zijn 
kinderen. “Zoals een vader voor 
zijn kinderen zorgt, zo zorgt de 
Here voor wie ontzag voor Hem 
hebben.”1
God vindt het niet leuk om je in 
moeilijkheden te zien. Hij probeert 
niet om het leven zwaarder voor 
je te maken. Hij staat aan jouw 
kant en wil graag dat je gelukkig 

en voldaan bent. Dat betekent 
niet dat Hij nooit zal toestaan 
dat je problemen krijgt, maar 
wanneer je er tot over je oren in 
zit, dan kun je er op rekenen dat 
Hij je zal helpen. Er is zelfs een 
vers in de Bijbel waarin Hij dat 
precies belooft: “Als u door diepe 
wateren moet, zal Ik bij u zijn. Als 
u rivieren moet oversteken, zult u 
niet verdrinken!”2
   De eerste stap bij het leren 
zwemmen is leren om te blijven 
drijven en daarvoor moet je eerst 
tot rust komen en niet worstelen 
tegen het water. Plaats jezelf in 
Gods handen, ga rustig liggen en 
laat je door Hem ondersteunen. 
Oefen eerst in het ondiepe, dan 
ben je klaar voor alles wat er in de 
toekomst kan gebeuren.

Heb je weleens opgemerkt hoe 
sommige mensen blijven 

drijven terwijl ze tot over hun 
oren in de problemen zitten, maar 
anderen naar de bodem zinken? 
Wat maakt de zwemmers anders 
dan de zinkers? Voor zover ik het 
gezien heb zit het hem voornamelijk 
in het geloof in de liefde van God.
Wanneer degenen die begrijpen 

hoeveel God van hen houdt in de 
problemen komen te zitten, weten 
ze dat Hij hen niet zal laten vallen. 
Dus in tegenstelling tot degenen die 
zulk geloof niet hebben, vermoeien 
ze zich niet tot het uiterste door te 
proberen hun hoofd boven water 
te houden of erger nog, in paniek 
te raken en nog eerder beginnen 
te zinken. de zwemmers worden 

Win als je kunt, verlies als je moet,  
maar geef het nooit op.

ZWEMLESSEN
Door Keith Phillips

1.Psalm 103:13 
2. Jesaja 43:2
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ZORG DAT  
Door Chandra Rees

dat ik gevoelig ben voor piepkleine 
veranderingen in hun gedrag en hun 
daden waarmee ze onbewust willen 
signaleren dat ze mijn hulp nodig 
hebben. Het gaat om communicatie 
die verder gaat dan onderwijzen of 
corrigeren, die doordringt tot hun 
harten.
Ik moet de drang weerstaan om aan 
de stapel was te beginnen die voor 
me klaarligt en in plaats daarvan 
een paar minuten langer met hun 
verhaaltje bezig zijn. Het is een 
heilige tijd waarin ik me volledig aan 
mijn kinderen wijd en mijn werk en 
tijdslimieten vergeet, al is het maar 
heel even. Daardoor geef ik hogere 
prioriteit aan de toekomst die ik voor 
hen bouw dan aan de alledaagse 
spoedeisende zaken waar mijn dag 
gemakkelijk mee vol kan raken.
   Ik wil op een dag kunnen 
terugblikken op deze jaren in de 
wetenschap dat ik elke dag de juiste 
keuzen heb gemaakt door mijn 
kinderen te laten zien hoeveel ik van 
hen houd en voor hen zorg. Er is geen 
betere manier dan er gewoon voor 
hen te zijn en van de tijd die we tot 
onze beschikking hebben, een zinvolle 
tijd te maken.

De meeste ouders kunnen 
erover meepraten dat een van 

de voortdurende uitdagingen van 
het ouderschap is, dat je de tijd 
met hen op een zinvolle manier 
moet doorbrengen. Het wordt nog 
ingewikkelder als je ziet dat daar 
bij iedere ouder en ieder kind weer 
iets anders voor nodig is.
Mijn oudste dochter wil altijd 
graag van tevoren een plan zien 
als we iets met elkaar gaan doen. 
Haar opvatting van een zinvolle 
tijd met mama houdt in dat ze al 
precies weet wat we gaan doen en 
wat voor rol ik daar in zal spelen. 
Mijn tweede dochter daarentegen 

Een nieuw begin

Hoe dichter ik het einde 
nader, des te duidelijker wordt 
het geluid van onsterfelijke 
symfonieën uit werelden die 
me uitnodigen. Een halve eeuw 
lang heb ik mijn gedachten 
omgezet in proza en poëzie; 
geschiedenis, filosofie, drama, 
romantiek, traditie, satire, 
ode en lied, ik heb ze allemaal 
geprobeerd.
   Maar ik heb het gevoel dat ik 
nog maar een klein onderdeel 
heb uitgedrukt van de 
dingen die in mijn binnenste 
verscholen liggen. Als ik naar 
het graf ga kan ik zeggen, zoals 
anderen hebben gezegd: “Mijn 
leven is voorbij.” Mijn werk zal 
de volgende ochtend opnieuw 
beginnen. Het graf is geen 
doodlopende weg, het is een 
doorgang. Het gaat dicht met 
de schemering, maar gaat open 
bij het ochtendgloren.

Victor Hugo (1802–1885)
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BENT
JE ER BIJ 

houdt zichzelf goed bezig en kan 
lange tijd in beslag genomen worden 
door haar boeken en speelgoed. Ik 
moet er wel bij zijn en interesse tonen 
in haar droomwereld, maar ze vindt 
het prima om volledig op te gaan in 
de dingen die ze doet.
Als ik er goed over nadenk realiseer 
ik me dat zinvol met hen bezig zijn 
voor een groot deel inhoudt dat ik 
er voor hen ben. Het zijn momenten 
waarbij ik hen persoonlijk beter leer 
kennen en met hen meegroei in hun 
ontwikkeling en niet alleen maar als 
een toeschouwer aan de kant sta.
Een zinvolle tijd hoeft niet te 
betekenen dat ik urenlang bezig 
ben met ieder afzonderlijk kind, 
en het gaat ook niet om perfect 
georganiseerde uren waarin alle 
activiteiten naadloos in elkaar 
overvloeien.  Het belangrijkste is dat 
ik een moeder ben voor de kinderen 
van wie ik hou, dat ik naar hen 
luister als ze me iets willen vertellen; 
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Door Maria Alvaro

Vandaag ontving ik een 
rustgevend stukje kennis. 

Heel even ving ik een glimp op 
van de gedachtewereld van mijn 
kind toen ze niet in de gaten had 
dat ik naar haar keek. Ik zag toen 
een kant aan haar die gewoonlijk 
niet erg opvalt. Ze was feller dan 
normaal en ik zag hoe anders 
ze bepaalde ervaringen uit 
haar leven interpreteert dan ik 
verwacht had.
Waarschijnlijk heeft mijn dochter 
al vaker geprobeerd om mij over 
deze dingen te vertellen, maar 

had ik niet helemaal in de gaten 
wat ze precies bedoelde. Ik bleef 
haar zien zoals ik haar wilde 
zien en wat ze zei werd gefilterd 
door de manier waarop ik het 
zag en de verwachtingen die ik 
voor haar koester. Nu blijkt dat 
er zoveel is dat ik niet van haar 
weet of begrijp.
   Waarom is het zo 
onaangenaam als we ons bewust 
worden van iets dat we niet 
wisten? Waarom denken we dat 
er van ons verwacht wordt dat 
we alles weten? In de Psalmen 

staat dat God de dorstige mensen 
te drinken heeft gegeven en de 
hongerigen heeft voorzien van 
voedsel.1  
   Wie naar de waarheid en Zijn 
goedheid verlangt, ontvangt Zijn 
woorden van waarheid en krijgt 
de kracht zijn of haar deel van de 
wereld te veranderen!
Dit is waar op geestelijk gebied, 
maar ook op het gebied van relaties 
en op het verstandelijke vlak. Als 
we denken dat we iets al weten, 
zullen we misschien niet opmerken 
hoe de vork eigenlijk in de steel 
zit. Dan zien we enkel wat we al 
gewend zijn te zien en horen we 
wat we gewend zijn te horen, tenzij 
we leren om even stil te staan, 
beter te kijken en onze vastgeroeste 
opvattingen te laten varen.
   We kunnen lezen in de Spreuken:   
“De wijsheid is het hoogste bezit, 

word dus wijs en ga verstandig om 
met je bezit.”2 

Ik kan een heleboel gedaan krijgen. 
Ik kan overal heen gaan. Ik kan 
bezittingen vergaren, maar het 
belangrijkste in het leven is het 
vergaren van wijsheid en het 
ontwikkelen van begrip.
Ik kan dingen mislopen, zoals mijn 
kind echt leren begrijpen, als ik 
denk dat ik alles al weet. Lange tijd 
had ik angst voor dat gevoel dat ik 
het niet wist. Ik gaf er de voorkeur 
aan in ondiepe, bekende wateren 
te blijven in plaats van ergens in te 
duiken dat ik niet kende. Maar ik 
heb deze positie leren herkennen 
als een positie waar ik iets kan leren 
en kan zeggen: “Hier ben ik. Leer 
het me!”

LEER  
HET 
ME

1.Psalm 107:9 2.Spreuken 4:7 
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PERIODEN 
VAN HET  

LEVEN

Woorden van Jezus

Als je diep gezonken bent, als je dromen op teleurstelling zijn uitgedraaid, 
als alles waar je zo je best voor hebt gedaan aan diggelen valt, dan kom 

je in de verleiding om te gaan wanhopen.
   Maar dat is het moment waarop je moet bedenken dat je met een speciaal 
doel geschapen bent en dat doel is niet een eenmalig iets; er zitten veel 
kanten aan en het zit ingewikkeld in elkaar. Zo lang je leeft zal er meer zijn 
om te bereiken, meer dat je verondersteld wordt te bereiken, en er is in het 
leven altijd meer te leren. Het einde van een weg betekent niet het einde van 
alle wegen. Net zoals jaargetijden regelmatig komen en gaan, zo zijn er ook 
perioden van succes of mislukking, vervulling of teleurstellingen, emotionele 
hoogtepunten en dieptepunten. Nu zit je misschien op het dieptepunt van de 
cyclus, maar dat blijft niet altijd zo.
   Hoe eerder je naar Mij toe komt en al je zorgen en problemen met Mij deelt, 
des te eerder zul je nieuwe inspiratie en zin voor je leven vinden. Misschien 
ligt er juist iets goeds op je te wachten voorbij de bocht in de weg, maar als je 
hier stilhoudt zul je dat nooit te weten komen. Laat Mij je bij de hand nemen 
en je een nieuwe periode binnen leiden vol vruchtbaarheid en vervulling.


