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Vriendelijk aangeboden door: “Als je door de Zoon van God
wordt bevrijd, 
zul je werkelijk vrij zijn.” 
(Uit de Bijbel)
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gebeuren soms dingen die je zo diep
kwetsen, zo fel beschadigen dat je niet kunt
of niet langer wilt vergeven. Een onbezonnen
automobilist die jouw zoontje aanrijdt,
bijvoorbeeld. Of de man die jou na jaren
huwelijk plots achterlaat voor een ander. Of
het familielid dat bij de verdeling van de
erfenis oneerlijke eisen stelt. Of de collega
die jou achter je rug om een slechte naam
bezorgt.

Razernij

Wanneer dergelijke dingen je overkomen,
dan komt er een vulkaan van onvoorstelbare
boosheid in jou tot uitbarsting, een razernij
die jou – als het moet zelfs 56 jaar later – de
keel dichtknijpt.
Wie opent voor ons de weg van de vergif-
fenis?
Moeten we dan de wonden en de zonden van
de ander als stof onder het tapijt vegen?
Doen alsof er niets is gebeurd, de ogen dicht-
knijpen en hard slikken? Nee toch?
Want wat is hiervan het gevolg? Dat er een
bobbel onder het vloerkleed komt te zitten.
En hoe meer stof er onder die mat terecht-
komt, hoe meer je over die bobbel gaat strui-

kelen. Neen, doen alsof er niets is bescha-
digd, lost niets op. Schuld moet tot de laatste
cent worden afbetaald of kwijtgescholden.

Witgewassen

En dit is nu met het mooie, misschien wel
het allermooiste van het christelijk geloof. In
zijn oneindige goedheid heeft God een
middel voorzien om de schuld van de mens-
heid volledig uit te delgen, alle zonden te
vergeven, volkomen verzoening te bewerken.
Dit middel is ook het symbool van het
christendom geworden: een kruis, hét kruis:
het kruis op Golgotha. “Zie het Lam Gods,
dat de zonden van de wereld wegneemt”,
wees Johannes de Doper al op de Christus.
De grove zonden van de dronken automobi-
list, de collaborateur, de jaloerse collega, het
slechte familielid, de corrupte politicus, …
Alles kan vergeven worden. Maar ook de
zogenaamde “kleine” zonden van alledag die
we allemaal begaan, en die de verdorvenheid
van ons hart aantonen. En omdat Jezus
Christus gestorven is voor de zonden van de
mensen, kunnen ook wij elkaar vergeven.

Marc Van Den Bogaerde.
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Tijd heelt niet

“Ik was 13 jaar toen ze mijn vader hebben
aangehouden. We hebben hem nooit meer
gezien.” En verderop in de brief luidt het:
“Wanneer ik ieder jaar naar Oost-Duitsland ga,
waar mijn vader en zijn twee broers vermoord
zijn en een laatste rustplaats kregen, en ik voor
hun graf sta, dan word ik razend op al wie
schuld hebben aan hun dood. Zowel Vlaamse
collaborateurs als Duitse nazi’s.”
Briefschrijver is een 69-jarige landgenoot. Zijn
getuigenis toont duidelijk dat de tijd niet alle
wonden heelt. Integendeel: met de jaren
nestelde zijn haat zich steeds dieper en werd
zijn woede alsmaar heviger. Hoe kan het ook
anders, als je je vader en twee nonkels in de
oorlog hebt verloren?

Onbezonnen

Dit bittere levensverhaal illustreert op schrij-
nende wijze het grote tekort van de mens:
vergeving. Vergeven is het opruimen van de
hindernissen die tussen mensen instaan.
Vergeven is mooi, maar niet makkelijk. Er

In zijn oneindige goedheid heeft God 
een middel voorzien om de schuld 

van de mensheid volledig weg te doen.

Er gebeuren soms dingen 
die je zo diep kwetsen,
zo fel beschadigen 
dat je niet kunt 
of niet langer wilt vergeven.

“Het is nu 56 jaar geleden. Vergeten?
Nooit! En ik zal het hen ook nooit
vergeven.” Wat, zo vragen we ons af, kon
de schrijver van de brief waaruit boven-
staand zinnetje werd geplukt, vergeten
noch vergeven? 
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Vrijheid van de gebondenheid 
aan de bodem is geen vrijheid 

voor de boom.

Zo is vrijheid zonder God, 
ook nooit vrijheid voor ons.

Als kleine jongen heb ik eens een vleugellamme ekster
gevangen en in een kooi gezet. Het diertje kreeg brood,
water, een redelijk warm plekje in ons tuinhuisje en zo af en
toe een worm. Toch kon deze vogel urenlang langs de tralies
van zijn hok heen en weer lopen. Blijkbaar was er maar één
iets dat hij werkelijk wilde: vrijheid.

Onbestemd gevoel

Nochtans gaf ik de ekster alles waarvan ik dacht “dit heeft
het beestje nodig en dit zal het zeker geweldig vinden”. Maar
mijn gevleugelde vriend bleef onrustig en leek weinig
tevreden.
Zo op het oog hebben we in ons westerse werelddeel ook in
niet geringe mate wat ons hartje begeert: een huis, eten, een
auto en wat geld. Vaak nog veel meer dan dat. Toch blijft er
een onbestemd gevoeld, een onrustig verlangen.We lijken op
gevangen eksters: schijnbaar hebben we alles ... en toch
missen we wat. We leven niet voor de volle honderd procent
in harmonie met onszelf, met God en de ander.

Open deur

Sinds we God hebben verlaten en niet meer leven in relatie
met Hem, leven we in een geestelijk vacuüm. Door het geloof
in Jezus de Zoon van God, wordt dit vacuüm opgevuld. Hij zet
het deurtje van onze kooi wagenwijd open en nodigt ons uit
om vrij te zijn!
Als je door de Zoon van God wordt bevrijd, zul je werkelijk
vrij zijn, zegt de Bijbel (Johannes hoofdstuk 8, vers 36).

naar Bert Streuper

VLEUGELSSla je vleugels uit
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Veilig
Als kind was Gea erg op zichzelf aange-
wezen. Ze had een hardwerkende pa die
veel afwezig was en een moeder die vaak
overspannen was en last had van angsten.
Hoewel ze van huis uit niet christelijk
waren, bezocht ze wel een christelijke
school. Met vriendinnetjes ging ze zo nu
en dan mee naar de christelijke kinderclub.
Vandaar dat ze redelijk goed op de hoogte
was van de verhalen in de bijbel. “Als kind
voelde ik me daar wel veilig bij. Het gaf je
een vooruitzicht op een gelukkige
toekomst. Maar thuis deden we niks aan
het geloof. Misschien was er daarom wel
zoveel leegte in ons gezin. Wel zochten
mijn ouders hun toevlucht bij paranor-
male geneeswijzen voor de kwalen die er
waren.”

Geen doorzetter
Op haar achttiende ging Gea op kot
wonen. Er volgde een lange periode van
school, tijdelijk werk, weer school en weer
werk en zo nu en dan een vriend.
“Ik probeerde wel allerlei dingen, maar ik
had geen doorzettingsvermogen. En ik
geloofde niet dat het ooit wat met mij zou

Nergens hield ik het lang vol
en ik gaf mezelf niet de tijd
om echte vriendschappen te
ontwikkelen.

worden. Ik had wel contacten met andere
mensen, maar die waren vrij oppervlakkig.
Nergens hield ik het lang vol en ik gaf mezelf
niet de tijd om echte vriendschappen te
ontwikkelen.
Het idee om ergens voor langere tijd te
moeten blijven benauwde mij gewoon. Ik
was bang om me ergens aan te binden. Dat
had ik thuis ook niet geleerd.”

Dieper in het duister
Op een gegeven moment zocht Gea haar
heil in de onzichtbare en duistere wereld.
“Dat had te maken met bepaalde gevoelens
die ik had, die ik als bijzonder beschouwde.
Soms had ik dromen die uitkwamen en dan
dacht ik: dit betekent iets, hier zit iets achter.
Ik ging me er steeds meer in verdiepen. Ik
ging bijvoorbeeld naar een winkel, waar je
tarot- en zigeunerkaarten kon kopen. En
ringen met tekens, die je kunt opgooien, en
hoe ze daarna komen te liggen, heeft dan
volgens de handleiding een bepaalde bete-
kenis.”
“Geregeld kwam ik met een bepaald soort
mensen in aanraking, wonderlijke figuren
soms. Op dat moment vond ik dat heel
belangrijk, heel waardevol. Telkens dacht ik
weer: wat is dit een diepzinnig contact en
wat hebben wij samen veel om over te
praten, dit komt vast door een goddelijke

vonk die ons verbindt, of zo …”

Verlicht of panisch
“Ik zocht spanning; het gaf me het gevoel,
dat ik op een goede manier bezig was: dat ik
verlicht werd, zeg maar. Achteraf zeg ik: ik
liet mezelf misleiden. In wezen ontdekte ik
helemaal niks. Na een poosje zag ik in, dat
zo’n contact me alleen maar had bezigge-
houden en heel veel energie had gekost.
Ondanks alles waarmee ik bezig was, voelde
ik me toch leeg van binnen.”
“Ik voelde me vreselijk geïsoleerd: het ging
zelfs zo ver dat ik dacht dat ik gek was, ik
werd helemaal panisch en wanhopig. Ik ben
toen naar m’n huisarts gegaan en die heeft
me doorverwezen naar een behandelings-
centrum.”
Drie jaar lang volgde Gea bij die instantie
psycho-therapie volgens de Rogeriaanse
methode, die ingaat op droomsymbolen.

Ander verhaal
“Op zich was het heel goed om elke week
een gesprek te hebben met een vaste
persoon: dit betekende ook een stukje
aandacht, ik kon alles vertellen. De meest
gekke, bizarre dingen uit mijn belevingswe-
reld kon ik daar kwijt. Dat luchtte me enorm
op. Maar het bracht geen genezing voor mijn
gekwetste gevoelens.”

vrij“Ik voel me juist vrij vanbinnen”

Tegenover ons zit een charmante jongedame. Modieus gekleed, goed gekapt
en zelfbewust. Kijkend in de achteruitkijkspiegel van haar leven, is ze
verbaasd. Jarenlang was ze, zoals zoveel mensen, op zoek naar zekerheid en
geluk. Haar zoektocht bracht haar op vreemde plekken.

“Telkens dacht ik: wat is dit een 
diepzinnig contact. Dit komt vast 

door een goddelijke vonk 
die ons verbindt …”
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We zijn allemaal kneusjes,
gedeukt en geknakt,
acterend als reusjes,
converseren bekakt.

We hebben allemaal plekjes
vol pijn en verdriet,

maar strekken de nekjes 
met charme en chique.

De een heeft een trauma,
de ander een tic.

De stille gebruikt pillen,
de kleine doet komiek.
We botsen op elkander

als ijzer op steen,
met stompende handen

en trappend been.

Maar wat een genade 
dat Jezus ons kent.

Hij weet wat ons drijft,
welk monster ons ment.

Voor Hem geen geheimen
maskerade of fake,

als Hij met Zijn woord
alle rigor verbreekt.

Dan lachen de engelen
Het schatert en schalt.

Omdat zulk nieuw leven
De Vader bevalt.

Josine

Toen de therapeut die Gea behandelde werd
overgeplaatst, kwam er en einde aan haar
therapie. “In die tijd kreeg ik nieuwe buren,
en die waren christen. Wat me opviel bij die
mensen was dat ze over heel andere dingen
praatten. Ze hadden een heel ander verhaal
dan alles wat ik tot nog toe gewend was.
Wat zij zeiden, sprak mij erg aan, het raakte
mij. Zij praatten tegen mij over wat God
voor hen betekende en wat er in hun leven
veranderd was. Je kon dat ook aan hen zien;
ze straalden iets uit!”

Hetzelfde maar erger
“Ik vroeg hen allerlei dingen en ze luisterden
naar me, ze hadden begrip voor mij. Dat trof
me erg. Ik had daarvoor wel vaker mensen
ontmoet, die naar me luisterden, maar dat
waren dan mensen die zelf uiteindelijk nog
veel grotere problemen hadden. En eigenlijk
hadden die ook niets positiefs te melden.
Meestal zeiden zij iets in de trant van: ‘Ja, dat
heb ik ook gehad, maar nog veel erger!’”
“Aan zulke mensen kon ik niet echt mijn
verhaal kwijt. En een therapeut, ja, je vertelt
je verhaal en die man luistert, maar hij kan
je niet genezen. Hij kan je niet de antwoorden
geven, die je zoekt. Mijn nieuwe buren waren

anders. Ze boden me iets wat bij mij hoop
en verwachting wekte.”

Nieuwe ervaring
Met haar nieuwe buren ging Gea na verloop
van tijd naar de kerk. “Het was een kleine
groep mensen en dat sprak me aan. Wat er
ondertussen met mij gebeurde, is niet zo
gemakkelijk in woorden uit te drukken, maar
er gebeurde wel het een en ander. Ik ervoer
daar in die kleine gemeente iets wat ik tot
dan toe niet kende. Daar was liefde. Op een
gegeven moment heb ik een bewuste keuze
gemaakt om ook deelgenoot te worden van
die liefde. Zonder dat iemand het me
opdrong, heb ik voor een leven met Jezus
gekozen. Aanvankelijk had ik nog dezelfde
bindingsangst als vroeger. Ik dacht dat ik
mijn vrijheid zou verliezen als ik voor Jezus
zou kiezen, maar ik heb ontdekt dat ik me
juist vrij voelde.”

Uit: Zondagsnieuwsblad

“Ik dacht dat ik mijn
vrijheid zou verliezen als
ik voor Jezus zou kiezen,
maar ik heb ontdekt dat

ik me juist vrij voelde.”
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Journaal
Het is interessant voor de wetenschap,
en men stuurt er een paar dokters heen
om het te onderzoeken. Je denkt er
verder bijna niet meer aan, maar als je
een paar dagen later net weer onderweg
bent, hoor je een nieuw nieuwsbericht op
de radio.Alleen gaat het nu niet meer om
drie dorpsbewoners, maar om dertigdui-
zend mensen in de heuvels van het
betreffende gebied in India.
Die avond is het op de televisie. Het jour-
naal heeft nog nooit van deze ziekte
gehoord.

Koppen
Als je op maandagochtend de krant
doorneemt, schreeuwen de koppen je

De ziekte is naar Europa gekomen.
Paniek slaat toe.

Voor zover men weet, merk je pas
na een week dat je de ziekte hebt.

De 
geheimzinnige 
ziekte

toe: nu is het niet alleen India, het is
Pakistan, Afghanistan, Iran. Voor je het weet,
hoor je dit verhaal overal en men noemt het
“de geheimzinnige ziekte”. De regering doet
een oproep om aan die mensen te denken en
te hopen dat alles goed zal komen daar.

Geen tegengif
Maar iedereen vraagt zich af hoe de ziekte
bestreden moet worden. Dan komt de presi-
dent van Frankrijk met een aankondiging die
heel Europa opschrikt. Hij sluit de grenzen.
Geen vluchten uit India, Pakistan of welk land
ook waar de ziekte is gesignaleerd. Die avond
kijk je naar het nieuws voordat je naar bed
gaat. Je hart bonkt in je keel als je hoort van
een Franse verslaggeeftser op het journaal:
“Er ligt een man in een ziekenhuis in Parijs,
stervende aan de geheimzinnige ziekte.” Het
is naar Europa gekomen. Paniek slaat toe.
Voor zover men weet, merk je pas na een
week dat je de ziekte hebt. Vervolgens heb je
vier dagen lang vreemde verschijnselen.
Daarna ga je dood. Engeland sluit zijn
grenzen, maar het is te laat. Ook daar slaat de
ziekte onverbiddelijk toe.

Volksgezondheid
Het is dinsdagochtend wanneer de president
van Amerika de volgende aankondiging doet:
“Geen vluchten meer uit Europa en Azië,
omdat er een gevaar voor de volksgezond-

heid dreigt. Jammer, als je familieleden daar
wonen. Ze kunnen niet overvliegen voor we
een medicijn voor deze ziekte gevonden
hebben. Binnen vier dagen verkeert de hele
wereld in een onbeschrijfelijke paniek.
Supermarkten verkopen maskertjes voor je
gezicht. Mensen vragen zich af wat er
gebeurt als de ziekte bij hen uitbreekt.
Priesters of dominees zeggen dat het een
straf van God is. Woensdagavond ben je in
een gebedsdienst in de kerk, als iemand
binnenrent en schreeuwt: “Zet de radio aan!
Zet de radio aan!”

Sluipend
De mensen in de kerk luisteren naar het
radiobericht: Twee mensen liggen in het UZ
Leuven, ook zij zijn stervende aan de
geheimzinnige ziekte. Binnen een paar uur is
iedereen in het land op de hoogte.
Wetenschappers werken vierentwintig uur
per dag om een tegengif te vinden. Niets
werkt. Overal in België sluipt de ziekte naar
binnen. Ook in Amerika is de ziekte
inmiddels uitgebroken.
En dan plotseling is er een bericht op het
nieuws. De code is gebroken. Er kan een
remedie worden gevonden. Een antigif kan
worden gemaakt. Het moet gemaakt worden
van een monster van het bloed van iemand
die nog niet geïnfecteerd is met de ziekte.
Op alle radio- en televisiezenders worden

De dag is voorbij, je rijdt naar
huis. Op het radionieuws hoor
je een berichtje over een klein
stadje in India waar een paar
inwoners plotseling, op een
vreemde manier, zijn overleden
aan een ziekte waar nog
niemand ooit van heeft
gehoord. Het is geen griep. Drie
of vier mensen zijn al dood.



1312

Dan trekt je kleine zoontje aan je jas en zegt:
“Papa, dat ben ik!” Voor je het weet, pakken

ze je zoon en nemen hem mee naar binnen.

mensen opgeroepen om naar het dichtstbij-
zijnde ziekenhuis te gaan om hun bloed te
laten testen. Mensen gaan massaal naar de
ziekenhuizen om gehoor te geven aan de
dringende oproep.

Wachtrij
Als jij en je familie op de late vrijdagavond in
het ziekenhuis aankomen, staan er lange
rijen. Verpleegsters en dokters doen vinger-
prikken en plakken labels op de monsters. Je
vrouw en kinderen zijn al aan de beurt
geweest. Er wordt je gevraagd te wachten tot
je naam wordt afgeroepen en je naar huis
mag. Je staat daar maar, bang - met je buren,
je familie. Je vraagt je
af wat er in ’s hemels-
naam aan de hand is
en of het einde van de
wereld in zicht is.
Plotseling komt er een
jongeman het zieken-
huis uitrennen. Hij
schreeuwt en zwaait
met een papier. Hij roept een naam. Je kunt
het niet verstaan. Opnieuw roept de jongen.
Dan trekt je kleine zoontje aan je jas en zegt:
“Papa, dat ben ik!” Voor je het weet, pakken
ze je zoon en nemen hem mee naar binnen.

Perfect
“Een ogenblik alstublieft. Even op je tanden
bijten.” Dan: “Het is goed, zijn bloed is
schoon. Zijn bloed is perfect.We willen zeker
weten dat hij de ziekte niet heeft. We
denken dat hij het goede bloedtype heeft”.
Vijf gespannen minuten later komen de
dokters en zusters naar buiten. Ze huilen en
omhelzen elkaar, sommigen lachen zelfs.
Het is voor het eerst in een week dat je
iemand hebt zien lachen. Een oude dokter
komt naar je toe en zegt: “Dank u wel
meneer, het bloedtype van uw zoon is
perfect. Het is schoon, het is helder, we
kunnen het antigif maken.”

Het nieuws verspreidt
zich als een lopend
vuurtje. Iedereen juicht
en is blij. Dan komt de
oude dokter naar jou
en je vrouw toe en
zegt: “Mogen we u
even spreken? We
realiseerden ons niet

dat de donor een minderjarige zou zijn en u
moet uw handtekening zetten.” Je begint te
tekenen, als je ineens ziet dat het aantal
buisjes bloed dat afgenomen moet worden,
niet is ingevuld. “Hoeveel buisjes?”

Onvoorbereid
Dan verdwijnt de glimlach van de oude
dokter en hij zegt: “We hadden er geen idee
van dat het een klein kind betrof. We waren
niet voorbereid. We hebben het allemaal
nodig!”
“Maar, maar u begrijpt het niet …”
“We hebben het over de wereld nu. Teken
alstublieft. We ... we hebben het allemaal
nodig!”
“Maar kunt u hem geen bloedtransfusie
geven?”
“Als we schoon bloed hadden, zouden we
het doen. Wilt u tekenen? Alstublieft ... ”
In verstomde stilte teken je. Dan zeggen ze:
“Wilt u nog een
moment met uw zoon,
voordat we beginnen?”

Begrijp je?
Kun je dan teruglopen?
Kun je teruglopen naar
die kamer, waar hij op
een tafel zit en zegt:
“Papa? Wat gebeurt er?” Kun je zijn handjes
pakken en zeggen: “Kindje, ik houd van je, en
ik zal zorgen dat er nooit iets met je gebeurt
dat niet absoluut noodzakelijk is, begrijp je
dat?” En als die oude dokter terugkomt en

zegt: “Het spijt me, we moeten beginnen.
Overal op de wereld sterven mensen” - Kun
je vertrekken? Kun je weglopen terwijl je
zoontje vraagt: “Papa? Papa? Waarom,
waarom heb je mij verlaten?”

Gebroken
En dan, de volgende week, als ze de cere-
monie houden om je zoontje te eren, terwijl
sommige mensen gewoon liggen te slapen,
en sommige mensen niet eens komen
omdat ze gaan picknicken bij het meer, en
anderen komen met een schijnheilige glim-
lach, alsof het ze iets kan schelen! Je zou
willen opspringen en schreeuwen: “Mijn

zoon stierf voor jullie!
kan het jullie dan hele-
maal niet schelen?”
Is dat wat God wil
zeggen? Mijn zoon
stierf voor jullie! weet
je niet hoe belangrijk
het voor me is?”

“Vader, nu ik het door Uw ogen zie, breekt
mijn hart. Misschien kan ik nu een klein
beetje beginnen te begrijpen hoe ongeloof-
lijk veel U van ons houdt.”

Uit: Bode, bijbelstudiemagazine

Een dokter komt naar je toe:
“Dank u meneer, het bloedtype 

van uw zoon is perfect. Het is
schoon, helder, we kunnen het

tegengif maken.”

Op alle radio- en televisiezenders
worden mensen opgeroepen om

naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis te gaan om hun bloed

te laten testen.
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Rampplek
Een brandend huis, een kolkende rivier, de vrieskou:
vaak begeven de redders zich met gevaar voor eigen
leven op de rampplek. Als de slachtoffers later hun
redder ontmoeten, stromen ze - met recht en reden
- over van vreugde en dankbaarheid: deze man of
vrouw heeft mijn leven gered!

Heldendaad
Een vergelijkbare heldendaad heeft Jezus Christus
voor ons verricht: Hij kwam naar de wereld om ons,
mensen, te redden van de zonde, een destructieve
kracht in deze wereld die meer kapotmaakt dan ons
lief is. Door de straf van God op onze zonde te

dragen en daaraan te sterven, kon Hij ons
ervan verlossen. Daarom wordt Jezus in de
Bijbel ook de ‘Redder’ genoemd.

Pijnlijk
De dood die Jezus stierf en die we op Goede
Vrijdag herdenken, was een zware en pijn-
lijke dood. Het kostte Jezus veel angst, pijn
en verdriet om ons te redden. Het was al
niet verwonderlijk dat veel Vlamingen
schrokken van de pijn die ze in de Passion-
film van Mel Gibson voorgeschoteld kregen.
En dan vormde het lichamelijke lijden van
Christus nog maar één aspect in wat Hij

voor ons moest ondergaan. Maar toch deed
Hij het, want Zijn liefde voor ons was
sterker.

Vieren
En Christus stond ook weer op uit de dood,
zodat de dood ook ons niet eeuwig vast kan
houden. Pasen is dus Rescue 911 in het
groot: een heldendaad die gevierd mag
worden. Wat God betreft het liefst ook in
jouw hart.

Redactie Wegwijzer, naar Lydia Plat

Je zag ze zeker al eens op tv: die
beklijvende en spannende
verhalen over Vlamingen,
Nederlanders of Amerikanen
die het gekende alarmnummer
bellen omdat ze in levens-
gevaar verkeren. In de daarop-
volgende ogenblikken worden
ze dan door de lokale en
(gelukkig) reële versie van The
Incredibles of andere helden uit
hun nood gered.

15

Als de slachtoffers 
later hun redder ontmoeten,

stromen ze over van 
dankbaarheid:

deze man heeft 
mijn leven gered!

Pasen is Rescue 911 in het groot:
een heldendaad die gevierd 

mag worden.
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Koele kop
De ene verslaving is zichtbaar, de andere
onzichtbaar. De filosoof Soljenitsjin stelde
ondermeer de westerse decadentie aan de
kaak. Hij gruwelt van de zucht naar intellec-
tueel, zinnelijk, esthetisch, culinair, alcoho-
lisch en narcistisch genot. Het jammerlijke is
dat het echte genieten bij deze soorten van
genot vaak is verdwenen. Het is een kunst
het hoofd koel te houden bij alle verlok-
kingen van de westerse cultuur.

Zwoegen voor genot
Om genot de juiste plaats in je leven te
geven, is wijsheid nodig. Uit het bijbelboek
Prediker wordt duidelijk dat het tot de wijs-
heid behoort dat we genieten van de gewone
alledaagse dingen en onze geest daardoor
laten verfrissen. Zo schrijft de Prediker:
“Daarom prees ik de vreugde, omdat er voor
de mens niets beters is onder de zon dan te
eten en te drinken en zich te verheugen; en
dat begeleide hem bij al zijn zwoegen gedu-

rende de levens-
dagen die God
hem geeft onder
de zon. (Prediker
hfdst. 8, vers 15).
Het licht is zoet
en het is aange-

naam voor de
ogen de zon te zien.

Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo
verheuge hij zich in die alle (Prediker hfdst.
11, vers 7-8).

Verwijzing
Elk genot is volgens de Prediker bedoeld als
verwijzing naar God. Het zoeken naar genot,
zoals in de inleiding werd genoemd, veroor-
zaakt vroeg of laat verveling, afkeer en leegte
(Prediker hfdst. 2, vers 1-11). Prediker, die
met zijn wijsheid ons aanspoort te genieten
van de dingen die God ons schenkt, geeft de
volgende levensles: heb ontzag voor God,
leef volgens Zijn principes en houd de hoop
levend. Dan kom je trouwens ook niet vast te
zitten aan allerlei vormen van genot. Dan
raak je niet verslaafd aan tv-kijken, eten,
seks, gokken, drank of wat dan ook. Wanneer
je leven verandert van een kortetermijnplan-
ning, naar langetermijnplanning, dan voel je
je herschapen. Dan wordt recreëren echt wat
het woord letterlijk betekent: herscheppen.

Uit: Zondagsnieuwsblad.
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God geeft ons alles
rijkelijk om te genieten,
om goed te doen, 
rijk te zijn in goede
werken, vrijgevig te zijn
en mededeelzaam,
om voor onszelf een
goed fundament weg
te leggen voor de
toekomst, opdat we
het werkelijke leven
grijpen.

(1 Timotheüs 
hoofdstuk 6, 
vers 17-19)

fundament

verslaafd aan 
WESTERSE
genotsziekten

We halen onze neus op bij een drugs-
verslaafde, spreken schande over
onze drinkende buurman en roddelen
over de ouders van die jongen die
dagelijks gokt in het casino. Maar we
zwijgen over onze dagelijkse uitspat-
tingen, onze volle plastic tassen en
onze kooplust.
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Bestaat God echt, of is Hij alleen maar een projectie van goedgelovigen?
Anders gezegd: bestaat God alleen maar in de hoofden van gelovigen, of
bestaat Hij werkelijk? En hoe kan ik weten of God echt bestaat?

Geheim
Het antwoord op de vraag ‘bestaat God echt’
is even simpel als moeilijk. Wetenschappers
hebben hun hoofd erover gebogen en
gebroken. Maar eenvoudige, ongeletterde
mensen – trouwens ook zeer geleerde en
intelligente wetenschappers – weten van het
bestaan van God.
Het geheim is: jezelf eenvoudig toever-
trouwen aan God. Heel simpel. En misschien
daarom voor velen zo moeilijk.
Jezus zegt dat we als de kinderen moeten
worden. En dat is ons probleem. We willen
dat niet. Alles moet begrijpelijk zijn, verstan-
delijk te beredeneren en het liefst weten-
schappelijk aantoonbaar.

Armspieren Gods
Maar Jezus zegt: wordt maar als de kinderen.
Dit betekent niet dat we geen moeilijke
vragen meer mogen stellen en daarmee
intellectueel ‘zelfmoord’ kunnen plegen. Het
betekent wel dat we heel gewoon en
eenvoudig God moeten aanspreken en
vertrouwen. Zoals een kind heel gemakkelijk
van een hoge muur afspringt in de armen van
zijn vader en zich niet druk maakt om de wet
van die zwaartekracht, de vrije val en het
vermogen van de armspieren van zijn vader.
Zo moeten wij worden. God maakt zich
kenbaar aan mensen die bereid zijn zichzelf
aan Jezus toe te vertrouwen. Aan mensen die
geloven. Aan hen wil God zichzelf laten zien.

Uit ongelooflijk

echt?echt?
God maakt zich kenbaar aan mensen

die bereid zijn 
zichzelf aan Jezus 

toe te vertrouwen.Bestaat God



Volgens de mensen die in evolutie geloven
zijn de oudste fossielen die ooit werden
gevonden, die van de blauwgroene alg, die
langs de kust van Australië en Zuid-Afrika
leefde. De evolutiegeleerden beschouwden ze
als 3,5 miljard jaar oud. Maar toen deze
fossielen verder werden onderzocht onder de
microscoop, bleken ze
identiek aan de blauw-
groene algen die ook
vandaag nog voorkomen.

Verandert alles?
Dr. William Schopf, een
vooraanstaand evolutionist, verklaart dat dit
een zeer groot probleem betekent voor de
evolutietheorie. Want evolutie is gebaseerd
op verandering. Nu blijkt echter dat deze
algen dus blijkbaar niet zijn veranderd in hun
veronderstelde 3,5 miljard jaar.

Als 2 druppels ...
Indien de evolutietheorie uitgaat van de

verandering van alles, hoe kan het dan dat
die oudste fossielen identiek zijn aan de
algen die vandaag leven? En het houdt niet
op bij deze blauwgroene algen: wetenschap-
pers blijven maar nog levende dieren vinden,
die nog maar nauwelijks zijn veranderd in
vergelijking met hun fossielen die als

miljoenen jaren oud
worden beschouwd.

Schepper
Het antwoord staat in
Genesis: God maakte
alle levende dingen,

inclusief de blauwgroene algen – slechts
duizenden jaren geleden. En zij hebben zich
altijd vermenigvuldigd naar hun aard,
precies zoals de Schepper het ook heeft
bevolen.

Jan Leplae, naar Answers in Genesis
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Hoe kan het dat de oudste
fossielen identiek zijn aan 

de algen die vandaag leven?
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