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Op de bobslee

Zouden we het misschien moeilijk hebben

met het feit dat de tijd niet blijft stilstaan?

Een filosoof formuleerde het eens puntig:

“Het leven wordt vooruit geleefd maar

achteruit begrepen.” Met het vooruit leven

hebben we geen problemen, want er zijn

voldoende mensen, dingen of belangrijke

zaken die ons duwen. Soms denk ik dat mijn

leven voorbijgaat als een rit op de bobslee-

baan. Ik zit net in de bobslee en daar gaat het

in altijd sneller tempo langs het ijskanaal.

Soms lijken de bochten angstwekkend, soms

gaat het rechtdoor. Wanneer ik denk dat ik

over de rand iets van het landschap kan zien,

komt al de volgende bocht. Ik moet mij

zodanig concentreren dat ik niet eens goed

over de rit kan nadenken. En zo race ik aan de

hoogste snelheid verder. De tijd vliegt en wij

vliegen mee.

Gejaagd gedoe

Dan zijn er mensen die ons

vertellen dat we altijd maar

vooruit moeten kijken. Niet

nadenken over het verleden

en al helemaal niet stilstaan. Altijd maar vol

gas vooruit. Want de toekomst begint nu al

en is morgen alweer verleden tijd. We laten

ons drijven. We leven niet meer zelf maar

worden geleefd. Waarom eigenlijk? Waarom

laten wij ons dat gejaagde gedoe voor-

schrijven? Waarom laten we de aandrijvers

met hun zwepen ons leven beheersen en

dansen we naar hun pijpen? Mogen trend-

watchers en media bepalen hoe wij moeten

leven?

Theologisch reisbureau

Een spreuk zette me onlangs aan het denken:

“Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het

graf, maar een plaats om te parkeren aan de

zon.” Meteen dacht ik dat die zin wel uit de

pen van een manager van een reisbureau

moest komen. Maar de auteur bleek een

theoloog ... “Tijd is een plaats

om te parkeren aan de zon.”

Nu weten we allemaal dat

parkeren de Vlaming bijna

altijd iets kost. Zelfs - en

misschien nog meer - in volle

kerstperiode. Het precieze

prijskaartje hangt af van waar
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Wij denken dat we

misschien wel iets

zullen missen

wanneer we even

halt houden.

Mogen trendwatchers en media 

bepalen hoe wij moeten leven?

2005 lijkt nog maar pas begonnen, en het jaar is alweer voorbij ... En je denkt dat
je kind nog maar net zindelijk is en plots gaat het al naar school. Of die auto lijkt
nog maar pas aangekocht, of je mag hem alweer naar het autokerkhof rijden. Dit
gevoel is herkenbaar, toch? Maar waarom zijn we eigenlijk elke keer zo verbaasd
wanneer er gebeurt wat we eigenlijk al lang van tevoren konden voorspellen?

en hoelang we willen parkeren. En dat is ons

probleem: we denken dat het ons duur te

staan komt als we in ons leven vaker

parkeren, d.w.z. pauzeren.Wij denken bijvoor-

beeld dat we misschien wel iets zullen

missen wanneer we even halt houden. We

zijn net als de jonge bezoekers in het pret-

park die binnen enkele uren alles moeten

gezien hebben. Uiteindelijk zijn we moe en

kapot omdat wij wel heel veel hebben

beleefd of gezien, maar toch ook nooit een

ervaring konden opdoen waar we een heel

jaar mee verder kunnen, laat staan een leven.

Bijtanken

Wat kan er gebeuren als we in ons leven

altijd opnieuw de parkeerplaatsen aan de

zon opzoeken? Wanneer we vaker bijtanken

in de winter- of zomerzon en afstand nemen

van alle gejaagdheid? Is het niet heilzaam

over onszelf na te denken en over onze

relatie tot wat écht belangrijk is? Hoe staan

we bijvoorbeeld tegenover onze Schepper?

Want wat moet er uiteindelijk van een mens

worden als God uit zijn leven is verdwenen?

Geen leuke gedachte. Maar ze kan wél

levensreddend blijken ... Want stel je maar

voor dat God jouw wereld binnenkomt ... Dat

is pas kerst, man! Niet eens zo gek, die

parkeerplaats aan de zon ... Of moet ik

zeggen “aan de Zoon”?

Stephan Volke (red. Jan Leplae)

Soms denk ik 

dat mijn leven voorbijgaat 

als een rit op de bobsleebaan.



Honderdduizend stemmen tegelijk.

Geroezemoes in onze geest, met verward-

heid en vermoeidheid als gevolg ... Het

tijdperk van de communicatie zendt

rusteloos en voortdurend zijn

ontelbare boodschappen uit.

En wij “moeten ze zo nodig

horen”.

Stille conclusie

Maar moeten we die

boodschappen eigenlijk

wel allemaal horen? En

horen we nog wel, of

hebben we verleerd wat

het betekent echt te

luisteren? 

Een man ondervond in

toenemende mate moeite om

te communiceren met zijn echt-

genote. Zijn stille conclusie was dat ze

hardhorig was geworden. Jammer. Hij besloot

om eens, zonder dat ze het wist, de proef op

de som te nemen.

Hoortest

Op een avond was het zo ver. Hij zat in zijn

zetel in de leefkamer, en zoals zo vaak was zij

nog een beetje doende. Ze stond met haar

rug naar hem toe. Zachtjes fluisterde hij “Kan

je me horen?” Er kwam geen antwoord. Hij

stond op, kwam een beetje dichter en vroeg

opnieuw: “Kan je me nu horen?” Nog steeds

geen reactie. Geruisloos schoof hij nog wat

dichter en stelde dezelfde vraag. Ook nu

weer bleef de respons uit. Ten langen laatste

kwam hij zo dicht, dat hij haar kon aanraken.

Voor de vierde maal vroeg hij: “Kan je me nu

horen?”Tot zijn grote verwondering antwoord-

de zij een beetje kribbig: “Voor de vierde keer,

ja!” Toen was het heel stil in de kamer ... Het

geluid van de stilte sprak boekdelen.

Hugo Van Roie

Luister je wel?Luister je wel?
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redt

Navelstreng

Wat als je kind ongeneeslijk ziek is en

alleen gered kan worden door een ruggen-

mergtransplantatie? Ruggenmerg van een

bloedverwant, welteverstaan. En wat als

die bloedverwant er niet is? Tijd voor een

saviour baby: een kindje, speciaal verwekt

om redding te brengen. Uit de navelstreng

van de nieuwgeborene worden dan stam-

cellen genomen die bij het

zieke kind worden ingeplant.

Meteen kan de genezing

beginnen.

Onze bloedverwant

Toen ik dit nieuwsfeit hoorde

moest ik meteen denken aan onze Saviour

Baby. Verwekt met maar één doel: mensen

het leven redden. Verwekt via GI

(Geestelijke Inseminatie). Alleen vol-

stonden de stamcellen uit de navelstreng

niet. Was Hij dan geen bloedverwant ? Dat

wel, volmaakt mens zelfs. Maar er was

meer nodig dan alleen wat stamcellen.

Onze ziekte had slechts één medicament:

bloed. Plaatsvervangend lijden. “Zonder

bloedstorting is er geen vergeving”, legt

het bijbelboek Hebreeën uit (in hoofdstuk

9, vers 22b). Jezus, onze Saviour Baby had

een doelgericht leven. Zijn bloed - Zijn

sterven, zeg maar - moest ons genezen van

iets dat veel erger is en sneller voortwoe-

kert dan kanker: onze zonde.

Redding

Hij werd verwekt met maar één doel, Hij

heeft geleefd met maar één

doel, Hij is gestorven met maar

één doel: ons leven redden,

mijn leven redden. Fantastisch

om zo’n broer te hebben.

Ik leef.

Luc Leplae

Hij werd 

verwekt met 

maar één doel:

ons leven 

redden.
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Saviour babySaviour baby
redt

jonge broer

Onlangs was het op het radionieuws:

er waren dit jaar al 2 saviour baby’s

geboren in Jette.

Saviour baby’s zijn kinderen die worden

verwekt - meestal via kunstmatige

inseminatie (KI) - met als doel het

leven van hun broertje of zusje te

redden.

“Wat als je kind ongeneeslijk ziek is 

en alleen gered kan worden 

door een ruggenmergtransplantatie?”



Oogkleppen

Raymond werd christelijk opgevoed. Ging

mee naar de kerk en naar de catecheseles,

waar hem werd verteld dat hij een keuze

moest maken voor God en dat hij daarvoor

kon bidden. Dus hij bad. Maar er gebeurde

niets. “Toen besloot ik dat het christelijke

geloof niet waar kon zijn.” Tijdens zijn puber-

teit verzette hij zich tegen het geloof. Hij zag

christenen als mensen met oogkleppen die in

hun eigen wereldje leefden. Verder dacht hij

weinig over God na. Het geloof zei hem niets

meer.

Muizen en kakkerlakken

Op zijn zestiende liep Raymond weg van huis.

Hij kon zich thuis niet meer aan de regels

houden, waardoor het escaleerde. “Ik zag het

geloof als iets waardoor ik me meer aan

regels moest houden dan

bijvoorbeeld klasgenoten. Zij

waren vrijer. En ik probeerde

die vrijheid eerst te krijgen

door bij vriendjes te blijven

slapen die wel uit mochten

en naar feestjes mochten

gaan, maar later wilde ik gewoon op mezelf

wonen en mijn eigen leven leiden.”

Het contact met zijn ouders werd minder.

Zijn ouders zochten hem wel regelmatig op,

maar de leefwijze van zijn vrienden botste

met die van zijn ouders.

Lang leve de lol

Nadat Raymond eerst een tijd met iemand in

een antikraakpand meegewoond had, kwam

hij via het jongerenadviescentrum in een

opvangcentrum terecht, voor een traject van

begeleid wonen. Zodra dat kon kreeg hij dan

een studentenkamer toegewezen, waar hij

zijn eigen leventje leidde. Raymond: „Mijn

kamer zat onder de muizen en de kakker-

lakken, maar het kon me maar weinig

schelen.”

Toen hij op z’n negentiende een vriendin

kreeg, ging hij samen met haar in een groter

huis wonen. De relatie liep

stuk en Raymond kreeg een

andere woning. Daar begon

het leven voor hem pas

echt. Raymond: “Het was

lang leve de lol. Ik wilde van

mijn vrijheid genieten en

nam het ervan: drinken, uitgaan, blowen,

verkeerde vrienden.” Hij bouwde zelfs zijn

eigen wietplantage om aan geld te komen.

Want werken deed hij allang niet meer. Ook

verhandelde hij gestolen spullen.

Zak wiet

“Ik rookte wiet uit een grote zak. Er was geen

rem meer. Ik stond ermee op en ging ermee

naar bed. Ik sliep slecht, omdat ik ieder uur

weer wiet nodig had. Op een gegeven

moment kon ik met mijn ogen dicht een joint

draaien. Ik kon doen en laten wat ik wilde en

door mijn handeltje had ik voldoende geld

om zoveel te roken als ik wilde. Ik werd

egoïstisch, keurde alles wat ik deed goed,

terwijl ik dat normaal

gesproken niet zou doen. Ik

wilde freelance werk gaan

doen als webmaster. Maar

eigenlijk kwam daar maar

weinig van terecht. Ik was

lui: ik lag alleen nog maar in

bed, lag een beetje achter mijn computer,

maar er kwam erg weinig uit mijn handen.”

Broodjes, choco en bier

Kerst 2002 nodigden zijn ouders Raymond

uit om de kerstdagen bij hen te vieren. “Ik

had in die tijd geen vrienden meer over, dus

ik had zo iets van: ‘Laat ik dat maar doen, dan

eet ik tenminste weer eens gezond.’ Want ik

wist van vroeger dat er met Kerst altijd goed

gegeten werd. Zelf at ik alleen maar boter-

hammen met choco en de koelkast stond vol

met bier. Met vitaminepillen hield ik me dan

zo een beetje in leven. Maar na een kerstmaal

zou ik er dan weer even tegenaan kunnen.”

Raymond kwam kerstavond al naar zijn

ouders, want door zijn verstoorde dag- en

nachtritme zou hij anders de volgende dag

niet eens uit zijn bed kunnen komen.

“Mijn moeder vroeg of ik mee ging naar de

kerk, maar dat vond ik hypocriet. Alleen met

Kerst naar de kerk gaan, dat heeft helemaal

geen zin. Of je gaat erheen of niet. En dan zou

ik al die mensen weer zien, die me zouden

veroordelen. En daar had ik geen zin in.

Bovendien kwam ik nauwelijks meer buiten,

dus ik was mensenschuw,

haast paranoia.”

Verbrod

Uiteindelijk wist zijn

moeder hem over te halen

“Het geloof? Ik zag 

het als iets waardoor 

ik me meer aan regels

moest houden.”

“Met mijn ogen dicht

kon ik een joint draaien.

Ik kon doen en laten

wat ik wilde.”
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Dus hij bad. Maar er gebeurde niets.

“Toen besloot ik dat 

het christelijke geloof niet waar kon zijn.”

Kerst 2003 was voor Raymond van Leyenhorst (25) heel bijzonder. Dat jaar vierde

hij voor het eerst Kerst als christen. Jarenlang had het kerstfeest voor hem geen

enkele waarde. Maar sinds 2003 is Kerst zijn ‘geestelijke verjaardag’.

Kerst”Dit jaar vier ik
voor het eerst echt“
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alles op aan zijn ouders en vertelde hun dat

hij opnieuw wilde beginnen en weer thuis

wilde komen. “Dat moment was heel emoti-

oneel. En ik weet nu dat door mijn verande-

ring het geloof ook meer is gaan leven voor

mijn twee broers. En dat vind ik heel

bijzonder, want ook zij hadden weinig meer

met het geloof.”

Raymond heeft radicaal gebroken met zijn

oude leven. “Vooral vlak na mijn verandering

was het enige boek dat ik nog las de Bijbel,

die ik nu ook met andere ogen lees.

Op die derde kerstdag vorig jaar is het

verlangen naar drugs weggenomen en daar is

eigenlijk het verlangen om de Bijbel te lezen

voor in de plaats gekomen. Daardoor ben ik

heel snel geestelijk gegroeid, en ook door de

bijbelstudie die ik doe.”

Verjaardag

Raymond kijkt uit naar het

komende kerstfeest. “Ik heb

nu het besef dat Kerst een

feest is waarop Jezus

geboren is om de wereld te

redden. En dat ga ik dit jaar

voor het eerst echt vieren.

Het gaat me nu niet meer om de kalkoen en

de gezelligheid, waar het me vroeger wel om

te doen was. Nu zie ik Kerst als een belang-

rijker feest dan mijn eigen verjaardag. Het is

eigenlijk mijn geestelijke verjaardag.”

Hij verwacht geen speciale dingen voor zijn

Kerst, maar weet nu wel dat het elke dag

Kerst mag zijn en hij mag vieren dat Jezus

naar de aarde is gekomen.

Niet te ontkennen

“Ik zie Jezus nu als mijn Redder, maar dan

ook van het leven nu. Daarnaast zie ik Hem

als Degene Die de prijs heeft betaald voor

mijn zonden, ook de zonden die ik nu nog

doe. Hij heeft mijn leven helemaal veran-

derd. En door dat wonder weet ik zeker dat

God bestaat en leer ik nog dagelijks meer

over wie Hij is. Hij is iemand met Wie ik elke

dag in gesprek ben en die mij helpt om

verder te gaan.”

Ook zijn oude vrienden vertelt hij stuk voor

stuk over zijn verandering. “Ik ga dan een

hapje met ze eten en dan gaan we iets

drinken. Dan zit ik vaak een hele avond met

hen te praten. Ze willen God heel graag

ontkennen, maar als ze met me spreken en

de verandering in mij zien,

geven ze ook wel toe dat dit

niet van mijzelf kan komen”.

Mirjam Hollebrande
Uit: Visie

om toch mee naar de dienst te gaan. En dat

heeft hij geweten. “Ik zat in die dienst, waar

men sprak over de manier van kerstfeest

vieren. Met een kerstboom, kalkoen,

vrienden, enzovoort.”

“‘Maar’, werd er gevraagd, ‘weten we eigen-

lijk wel wat we aan het vieren zijn?’ Die man

legde de link met mensen die hun hele leven

kunnen indelen met hun carrière en drukke

hobby’s, behalve met God. Zij missen het

doel van hun leven. En dat sprak mij heel erg

aan. Want ik was mijn hele leven aan het

verbrodden met drugs, feesten en het

ontvluchten van de wereld, terwijl ik eigen-

lijk iets miste. Mijn leven gaf mij inderdaad

helemaal geen voldoening.”

Passie

De dag na tweede kerstdag ging Raymond op

bezoek bij zijn opa, die hij al jaren niet meer

had gezien. Er kwam ook een vriend van zijn

opa. “Ik zag in die man de passie die hij in zijn

leven had,” vertelt Raymond. “Hij kende God

en dat was alles voor hem. En ik dacht: ‘Dat

mis ik dus. Die man heeft een doel in zijn

leven’. En ik ontdekte dat ik ook wilde wat hij

had.” De preek van eerste kerstdag en de

ontmoeting van derde

kerstdag, zoals hij het

noemt, zetten Raymond stil.

Junk

Maar toen moest Raymond

opnieuw beginnen. Hij dacht dat aan te

kunnen en besloot niet meer te blowen en

zijn leven te beteren. Maar toen hij weer in

zijn huis kwam, stond daar nog die zak wiet

naast zijn bed. “Ik hield het nog geen uur vol

of ik zat alweer met een joint in mijn mond.

Maar toen begon ik me zo schuldig te voelen.

Ik dacht: ‘Ik zeg dat ik wil stoppen en mijn

leven wil beteren, maar ondertussen ben ik

hier de junk als niemand het ziet.’”

“Ik bad tot God of Hij mij wilde helpen. En ik

begreep dat als ik opnieuw wilde beginnen, ik

echt schoon schip moest maken. Ik moest

beginnen met mijn kamer te ontdoen van

alle kwade zaken. En op het moment dat ik

me dat realiseerde, kon ik alleen nog maar

huilen. Ik belde mijn broer en vroeg hem of

hij me wilde helpen mijn kamer op te

ruimen. Ze zag eruit zoals je wel eens op tv

een kamer van een junk ziet: bezaaid met

kleren, wiet en andere rommel. We zijn ik

weet niet hoe lang bezig

geweest om alles naar het

containerpark te brengen.”

Radicale breuk

Thuis biechtte Raymond

"Wilde ik opnieuw

beginnen, dan 

moest ik echt schoon

schip maken.”

“Op die derde kerstdag

vorig jaar is het

verlangen naar drugs

weggenomen.“
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“Soms moet ik me tijdens m’n weerpraatje 

echt inhouden om niet verwonderd

te vertellen hoe bijzonder het allemaal is.”

“Soms moet ik me tijdens m’n weerpraatje 

echt inhouden om niet verwonderd

te vertellen hoe bijzonder het allemaal is.”

“Soms moet ik me tijdens m’n weerpraatje 

echt inhouden om niet verwonderd

te vertellen hoe bijzonder het allemaal is.”
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Prachtige regen

Wat voor weer er ook te verwachten valt,

Reinier van den Berg (1962) lijkt er altijd blij

mee. In zijn zendtijd is hij enthousiast en

beschrijft hij de verschillende weertypen

vaak als ‘prachtig’. Ook in zijn vrije

tijd is hij graag met het weer

bezig. Zo reisde hij enkele malen

naar Amerika, om daar tornado’s

te bekijken. Een paar van die

reizen staan beschreven in een

boek van zijn hand dat in het

najaar van 2001 verscheen: ‘In

hoger sferen - de fascinaties van

een weerman’.

God in het weer

Die ‘hogere sferen’ slaan niet alleen op de

processen achter de verschillende weer-

typen, maar ook op de Schepper die volgens

Reinier die processen heeft bedacht en in

stand houdt. Hij is dan ook niet alleen

enthousiast over het weer, maar vooral ook

over God. “Je ziet facetten van God terug in

het weer”, vindt Van den Berg. “Iets van Zijn

niet te bevatten creativiteit, Zijn grenzeloze

macht, Zijn gevoel voor kleuren door de zon

en schoonheid in de wolken. Soms moet ik

me echt inhouden tijdens mijn weerpresen-

tatie om niet verwonderd te vertellen hoe

bijzonder het allemaal is.”

Jaloers op m n vrouw

Hoewel hij altijd wel geloofde dat er een

God moest zijn, kreeg dat geloof pas de

laatste jaren inhoud in zijn leven. “Het geloof

was voor mij vroeger altijd abstract, afstan-

delijk”, vertelt Reinier. “Ik dacht: er zal heus

wel een God zijn, iemand die alles

geschapen heeft. Maar een

persoonlijke God, die dicht bij je

komt, dat is heel wat anders.”

Zijn vrouw, Vera, had wel een

persoonlijke relatie met God.

“Het gaf haar vrede, rust, levens-

invulling. Ik was daar soms jaloers

op.Waarom kon dat bij mij niet?”

Tijdens één van zijn reizen naar

Amerika, terwijl hij op zijn hotelkamer in een

Bijbel las, ervoer hij voor het eerst ook iets

van God. Hij beschrijft dat moment in zijn

boek: “Het dringt duidelijk tot me door dat

God bestaat. Dat Hij zich zelfs heel persoon-

lijk tot mij wil richten. Een gevoel van vrede,

veiligheid en geluk vervult me. Alsof ik

thuiskom.Voor het eerst in mijn leven ervaar

ik heel duidelijk de aanwezigheid, de realiteit

van God.” Hij is zo blij met deze ontdekking,

dat hij iedereen ervan vertelt. Zijn vrouw

hoefde hij het bijna niet eens te vertellen; zij

merkte het direct. “Je bent veranderd”, was

een van de eerste dingen die zij tegen hem

zei toen ze hem op de luchthaven begroette.

“Klopt”, antwoordde hij, “ik heb God

gevonden.”

Rommeltje

In de natuur ziet Reinier een bewijs van Gods

trouw en liefde en bovendien van de perti-

nente onjuistheid van de evolutietheorie.

“Een van de belangrijkste wetenschappelijke

wetten is dat uit een geordend

systeem in de natuur chaos

voortkomt. Een zandkasteel is een

dag later een puinhoop. Wat je

aan het toeval overlaat, wordt

een rommeltje. En let nu eens op

de regendruppels, die hebben een

vastgestelde grootte. Sneeuw-

vlokken vertonen allemaal

hetzelfde patroon. De dampkring

is zo gemaakt dat er wolken kunnen

ontstaan. Daar zijn allerlei cruciale factoren

voor nodig. Er is feitelijk sprake van een

perfect onderhouden orde, en dat terwijl de

evolutietheorie leert dat alles vanuit chaos is

ontstaan. Wetenschappelijke onzin!”

Toekomst

Behalve over zijn reizen naar Amerikaanse

tornado’s en nog veel meer wetenswaardig-

heden over het weer, vertelt Van den Berg in

zijn boek over zijn eigen levensreis, van zijn

jongensdromen tot zijn huidige tv-werk. En

tegelijk richt hij de blik op de toekomst. “Ik

denk dat het niet zo lang meer duurt

voordat God ingrijpt in deze wereld en Jezus

terugkeert op deze aarde”, zo stelt hij.

Daarbij wijst hij op ‘tekenen aan de wand’,

zoals het veranderende klimaat, ontwikke-

lingen rond de staat Israël en wereldwijde

rampen. Maar tot die tijd blijft Reinier zich

verwonderen over het weer en maakt hij ons

daar deelgenoot van. “Het weer vormt een

onderdeel van Gods oneindig

grote schepping. Het alledaagse,

waar wij misschien wel aan

voorbij leven, is niet zo vanzelf-

sprekend. Daarvan hoop ik iets te

ontsluieren.”

Naar Marcus Wisse en Eric Leijenaar 

‘In hoger sferen’ is een uitgave van Kok, Kampen

“Voor het eerst

in mijn leven

ervaar ik heel

duidelijk de

aanwezigheid,

de realiteit van

God.”

"In de natuur zie

je zowel het

bewijs van Gods

liefde als de

onjuistheid 

van de

evolutietheorie."

“In het weer zie je Gods creativiteit”

Reinier van den Berg, de Frank Deboosere van RTL in Nederland

Een witte Kerst ... De wens van heel
wat Vlamingen, niet in het minst van
het jonge volkje. Ook al mopperen we
wel eens op het ongemak dat zo’n
witte deken met zich meebrengt, toch
maakt de sneeuw ons kerstgevoel
compleet. En dus kijken we die dagen
verwachtingsvol naar onze ‘weerpro-
feten’. In Vlaanderen zijn dit Reddy
de Mey en andere Frank Debooseres,
in Nederland hebben ze ondermeer
Reinier van den Berg, werkzaam bij
Meteo Consult en weerman op RTL.
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‘Warnie’, JL - met de motor naar de

Whipsnade Zoo vertrokken, geloofde ik

niet dat Jezus Christus de Zoon van God

was. Toen we aankwamen deed ik dat

wél." 

Tweede jeugd

In de daaropvolgende jaren ontwikkelt

Lewis zich tot een ijzersterk apologeet.

Zowel in zijn vele boeken als in zijn

radiopraatjes en tijdschriftenartikelen

weet hij de argumenten voor het

christelijke geloof helder en met kracht

uiteen te zetten. Zijn persoonlijke erva-

ring - hoe hij ‘van buitenaf’ tot het

christelijke geloof kwam - leerden hem

daarbij hoe hij tot anderen over deze

dingen moest spreken. Het leven van

C.S. Lewis werd overigens in 1993 ook

verfilmd, met Anthony Hopkins in de

hoofdrol: Shadowlands. Enkele van

Lewis’ in het Nederlands vertaalde

boeken zijn "Brieven uit de hel",

"Onversneden christendom", "Het

probleem van het lijden" en "Het beto-

verde land achter de kleerkast". Van dit

laatste werden in 1939 de eerste regels

op papier gezet.Vandaag beleeft het zijn

tweede jeugd in onze bioscoopzalen als

"The Chronicles of Narnia, the Lion, the

Witch and the Wardrobe".

Dé deur

Waar bij de boeken en films van The

Zowel in zijn boeken als zijn radiopraatjes 

weet C.S. Lewis de argumenten voor 

het christelijke geloof helder uiteen te zetten.

Sinds het succes van de Lord-of-the-Ringstrilogie en de Harry 
Potterfilms hebben de grote filmmaatschappijen het al even grote

geld ontdekt in de winterperiode. Dit jaar lanceren zowel Universal
Studios als Walt Disney een kaskraker: King Kong versus Narnia.

JFK en JRR

Beide blockbusters zien zichzelf als opvolger

van Lord of the Rings. De budgetten zijn

alvast gigantisch, de cast in beide gevallen

indrukwekkend. De link met Tolkien is in het

geval van Narnia echter nog een stuk

nadrukkelijker aanwezig dan gewoon door

de releasedatum. De Kronieken van Narnia

vormen oorspronkelijk een 7-delige

(kinder)boekenreeks van de hand van C.S.

Lewis. Deze intelligente in 1898 in Belfast

geboren auteur-zaliger (Lewis overleed op

22 november 1963, de dag dat J.F. Kennedy

werd vermoord) was zelf een goede vriend

van J.R.R. Tolkien, de

auteur van The Lord of

the Rings. Naast hun

literaire kwaliteiten - en

de huidige verfilming

van hun werk - deelden

deze briljante geesten

ook hun geloof in Christus.

Surprise

Niet dat C.S. "Jack" Lewis het christelijke

geloof met de paplepel ingegoten kreeg.Aan

zijn bekering ging een lange weg van over-

denking en onderzoek van de argumenten

vooraf. Pas in 1929, rond zijn dertigste,

bestempelde Lewis zich voor het eerst als

theïst (iemand die gelooft dat er een God

is). "Toen gaf ik me over en gaf toe dat God

God was. Ik knielde en bad", zo beschrijft hij

later zelf die eerste stap.

Pas 2 jaar daarna werd Lewis christen. Op

een septemberavond had hij een lang

gesprek met Tolkien, zelf een toegewijd

Rooms-katholiek, en een andere vriend,

Hugo Dyson. Die avondlijke discussie was

belangrijk in wat de volgende dag met Lewis

gebeurde. In Surprised by Joy1, zijn autobio-

grafische bekeringsverhaal, schrijft hij daar-

over: "Toen wij - Lewis en zijn oudere broer

Slechts één deur 

leidt naar 

een andere wereld.
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Lord of the Rings van Tolkien de link

naar het evangelie nog beperkt bleef

tot wie het wilde zien, is bij de

Kronieken van Narnia het verband

met het leven en verlossingswerk van

Christus veel sneller gelegd. Alleen al

de trailer voor deze (eerste) Narnia-film

vereist geen diepgravende bijbelkennis om

toch al een eerste lichtje te doen branden:

"In dit huis zijn er veel kamers, zijn er veel

deuren, maar slechts één deur leidt naar een

andere wereld".

Aslan

Nog veel duidelijker in dit verband is de

figuur van Aslan, de Koning-Leeuw van de

wereld achter de kast. In De Reis van het

Drakenschip, het vijfde boek uit de Narnia-

reeks, vertelt Aslan aan de kinderen, dat

hoewel zij naar hun eigen wereld moeten

terugkeren, zij hem daar ook kunnen vinden.

Aslan zegt "Daar heb ik een andere naam. Je

moet me leren kennen via die andere naam.

Dit was de echte reden waarom je naar

Narnia gebracht werd: dat je mij daar beter

zou kennen, door me hier voor een tijdje te

kennen."

Raden

Sommige van Lewis’ lezers vroegen zich af

wat de auteur bedoelde. Hila, een 11-jarig

meisje uit de VS schreef

Lewis een brief. Ze kreeg van

hem het volgende antwoord:

"Wat betreft Aslans andere

naam wil ik je laten raden. Is

er in onze wereld ooit

iemand geweest die 1)

aankwam op dezelfde dag als

de kerstman; 2) zei dat hij de

zoon was van de grote Keizer; 3)

zichzelf gaf voor de fouten van een

ander om bespot te worden en door

boze mensen gedood te worden; 4)

terug tot leven kwam; 5) soms als

een Lam betiteld wordt ...? Ken je

echt Zijn naam niet in deze wereld? Denk

erover na en laat me je antwoord weten."

Veredelde aap

En heb jij al je keuze gemaakt tussen de

King Kongfilm en Narnia? Mooi. Los van de

films zelf, doet King Kong mij vooral denken

aan de primaat, de veredelde aap die poogt

liefde te geven. In zijn goedbedoelde

pogingen brengt hij uiteindelijk slechts

gevangenschap en dood. Van dit soort zelf-

gerichte liefde hebben we er al in ruime

mate. Dan opteer ik met plezier voor Aslan:

de ware liefde van een Koning die zichzelf

opoffert voor de ‘valse’ Edmund in ons. Hij

brengt geen dood, maar geeft zichzelf om

vreugde en ware vrijheid te kunnen brengen

– ondanks onze zelfgerichtheid. Slechts

door Hem kunnen wij – die Gods richtlijnen

overtreden hebben – ooit opnieuw bevrijd

worden uit de macht van het kwaad, en de

lente beleven in een land waar het altijd

winter is. "God bewees ons zijn liefde

doordat Christus voor ons gestorven is toen

wij nog zondaars waren. Des te zekerder is

het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn

vrijgesproken, dankzij Hem

zullen worden gered en niet

veroordeeld." (Romeinen

hoofdstuk 5, vers 8 en 9)

Jan Leplae

1 Nederlandse vertaling:

"Verrast door vreugde. Hoe ik werd die ik ben"

Ik opteer met plezier

voor Aslan: de ware

liefde van een Koning 

die zichzelf opoffert 

voor de ‘valse’ Edmund 

in ons.



Als ik maar eenmaal ...

Er ging bijna geen week voorbij dat ik niet

nadacht over dit citaat van Maslow en

wanhopig probeerde niet al mijn energie in

de toekomst te steken. Ik had die kleine

waarschuwing nodig, want dikwijls kreeg ik

het gevoel dat mijn leven tot stilstand

gekomen was - alsof iemand de pauzeknop

had ingedrukt - tot ik eindelijk afgestudeerd

zou zijn. Na mijn afstuderen, hield ik mijzelf

voor, verhuizen we wel naar een grotere flat,

dan nemen we ook een lange vakantie, ik

neem meteen een normale baan met

normale uren, ik ga beter eten, we gaan

samen meer uit ...

Na mijn afstuderen duurde het echter niet

lang of ik hield mezelf alweer voor: als ik

maar eenmaal professor ben, als ik dat boek

maar eenmaal af heb, als we maar eenmaal

ons eigen huis hebben, enzovoort, enzovoort.

Romantische avond

Het is verleidelijk om je te beroemen op de

dag van morgen. De toekomst houdt uitein-

delijk veel opwindende mogelijkheden in.

Maar als we al onze aandacht richten op wat

er om de hoek ligt te wachten, dan lopen we

het gevaar geen aandacht meer te besteden

aan wat we nu hebben. En dat geldt in het

bijzonder in het huwelijk.

We maken vaak plannen voor een heel

romantische avond in een restaurant bij

kaarslicht en we hebben geen oog voor het

lieflijke moment in de sneeuw in onze eigen

tuin. Dit heeft huwelijksadviseurs ertoe

gebracht de begroeting en het afscheid van

onze partner de belangrijkste momenten van

de dag te noemen.

Bepalende minuten

Als man en vrouw na een tijd van afwezig-

heid elkaar weer ontmoeten - bij het wakker

worden, thuiskomen van het werk of na een

reis - dan bepalen de eerste paar minuten

hoe de rest van de tijd zal verlopen.

De psychotherapeute Marcia Llasswell zegt:

“Het is erg belangrijk dat de eerste paar

minuten van de ontmoeting positief en

onderhoudend zijn. We weten allemaal hoe

goed het ons doet, wanneer iemand die we

zomaar tegenkomen, opkijkt en ons toelacht

en hoe vervelend het is als we niet opge-

merkt worden of niet prettig behandeld

worden.” We weten dit omdat we tijdens

onze verlovingstijd automatisch die blik van

“leuk je weer te zien” van onze geliefde

mochten verwachten.

Dus: je beroemen op de dag van morgen en

dromen over de toekomst? Vergeet toch het

hier en nu maar niet. Je huwelijk zal er wel bij

varen.

Les en Leslie Parrott
Uit ‘Een Sierlijke kroon’, Uitgeverij Barnabas

Om over na te denken

De Franse filosoof Albert

Camus heeft gezegd:

“Goede verwachtingen van de

toekomst zijn gebaseerd op het

geven van alles aan het heden.”

• Heb je de neiging meer oog 

te hebben voor de toekomst 

van je huwelijk dan voor je

huwelijk nu?

• Wat kun je eraan doen om

jezelf eraan te herinneren 

dat de ogenschijnlijk

onbelangrijke begroetingen

en het afscheid nemen 

van je man of vrouw 

de belangrijkste momenten

van de dag zijn?

Tijdens de zes jaar
dat ik (Les) student
was, had ik op een
prikbord boven het
bureau waaraan ik

de meeste tijd
doorbracht, een

briefje hangen. Het
was een citaat van
Abraham Maslow:
“Sommige mensen
zijn hun hele leven

bezig zich voor te
bereiden op het

leven.”

“Beroem je niet op de dag 

van morgen, want je weet niet 

wat een dag kan baren.”

Spreuken hoofdstuk 27, vers 1
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Holiday on Ice
De eerste grote verandering in het leven van

de kinderen doet zich voor zodra ze zelf-

standig kunnen lopen. Ik herinner me als de

dag van gisteren, wat voor impact die kleine

stap voor de mensheid maar grote stap voor

het kind had, bij elk van onze kinderen ... en bij

ons. In een oud fotoalbum zie je m’n vrouw

Manja achter onze dochter Thais, terwijl die

haar eerste pasjes alleen doet. Thais is gecon-

centreerd en je merkt de spanning. Maar de

ingehouden spanning en concentratie bij

mama Manja, is zo mogelijk nog intenser dan

toen ze in haar carrière voor Holiday On Ice

solo de moeilijkste sprongen of pirouettes

moest uitvoeren.

Stille boekenwurm
De tweede grote verandering in een kinder-

leven doet zich voor als ze beginnen lezen. De

wereld van boeken gaat voor hen open, een

compleet nieuwe wereld, vol verhalen, vol

interessante dingen. Als ouder ben je dan een

tijdje gerust. Toen onze kinderen aan hun leef-

tijd aangepaste boeken begonnen te

verslinden, kon je ze soms uren niet horen.

Papa en mama wisten weer even niet waar ze

het hadden, met die nieuwe ruimte en tijd.

Dag meneer vader
Zo mogelijk is de derde grote verandering die

we in een mensenleven mogen zien nog boei-

ender. Het is de fase waarin jongeren

ontdekken dat de leden van het andere

geslacht toch niet zo vervelend of dom blijken

als ze aanvankelijk wel gedacht hadden. Dit

fenomeen doet zich vooral voor bij ontmoe-

tingen met bepaalde exemplaren van dat

andere geslacht ... Ook voor de ouders heeft

dit zo zijn consequenties. Plots blijken jongens

die je voorheen bijna

geen blik gunden,

uitblinkers in beleefdheid.

Aanvankelijk krijg je kop noch staart aan

die metamorfose. Tot je die beleefde jongen

wel heel dikwijls begint op te merken in de

dichte nabijheid van je dochter.

Bedankt lieve ouders
Die derde verandering kan je meteen

omschrijven als ‘het begin van het einde’.

Want de vogels beginnen hun vleugels te

strekken om het nest te verlaten en de wijde

wereld in te trekken. Het gaat allemaal heel

snel. Voor je het weet komt er een van je

kinderen thuis met een dromerige blik in zijn

of haar ogen. Een blik die de volgende stap,

richting uitwisseling van de ringen verraadt.

Maar ... Dan hebben we nog één grote verande-

ringsfase niet besproken. Eén die meer dan wat

ook je leven verandert en een nieuwe wereld

voor je opent. De dag waarop je beseft dat

Jezus ook voor jóuw zonden gestorven is en je

Hem aanvaardt als jouw Heiland en Verlosser.

Heb jij die keuze al gemaakt?

Noël Soetaert

Noël en Manja Soetaert zijn als
zendelingenechtpaar actief voor
Tearfund in Burkina Faso.

Noël en Manja Soetaert zijn als
zendelingenechtpaar actief voor
Tearfund in Burkina Faso.
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De Bijbel is de wetenschap 3.500 jaar vooruit - drs. Ben Hobrink

‘Geen enkel ander boek uit de Oudheid bevat zoveel wetenschappelijk verantwoorde

beweringen als de Bijbel,’ stelt bioloog Ben Hobrink. Uit dit uitvoerig gedocumenteerde

boek blijkt onomstotelijk dat de Bijbel de wetenschap duizenden jaren vooruit is. De

historische en controleerbare feiten in de Bijbel getuigen van diep wetenschappelijk

inzicht. Veel van die kennis viel menselijkerwijs niet te weten. Er moet dus een grote

Auteur achter de vele auteurs van de Bijbel hebben gestaan.

Uitgeverij Gideon, Hoornaar • ISBN: 90-6067-7-943, paperback, 360 pag., € 18,50

MODERNE WETENSCHAP IN DE BIJBEL

De leeuw, de heks en de kleerkast

Het boek van de Disney Kerstfilm 2005

met gratis DVD met o.a. trailer film,

demogame, enz., inclusief 8 pag. foto-

materiaal uit de film.

Paperback, 168 pag., € 14,50

2 prentenboeken

- Edmund en de witte heks

- De inwoners van Narnia

Paperbacks met prachtige kleuren

illustraties, 24 pag., € 8,95

De leeuw, de heks en de kleerkast &

proloog

Speciale editie met de eerste twee delen

van de Narnia-kronieken. Het eerste

deel, Het neefje van de tovenaar,

beschrijft Narnia vóór de betovering.

Deel twee is het verhaal van de film.

Luxe paperback met flappen, 320 pag.,

€ 17,95

De leeuw, de heks en de kleerkast

Movie storybook, gebaseerd op het film-

script, boordevol echte filmshots: iedere

pagina is full colour geïllustreerd.

Paperback, 48 pag., € 8,95

2 prachtige doeboeken

- Doeboek (met gel pen)

- Kleur- en doeboek (met magneten).

Vol puzzels, raadsels en kleurplaten over

het land Narnia.

Paperbacks, 32 pag., € 7,95

De 7 kronieken van Narnia

Het neefje van de tovenaar - Het beto-

verde land achter de kleerkast - Het paard

en de jongen - Prins Caspian - De reis van

het drakenschip - De zilveren stoel - Het

laatste gevecht

Het volledige pakket, nu voor € 75

Alle onderstaande boeken, net als een geïllustreerde uitgave en een prentenboek van Het
betoverde land achter de kleerkast, kan je verkrijgen in de winkels van Het Goede Boek.
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