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Iemand	 heeft	 eens	 gezegd.	 ‘Oordeel	 niet	
over	 anderen,	 dan	 zal	 God	 niet	 oordelen	
over	u.	Want	God	zal	u	op	dezelfde	manier	
beoordelen	 als	 waarop	 u	 de	 anderen	
beoordeelt	 en	 zal	 u	 meten	 met	 de	 maat	
waarmee	 u	 anderen	meet.	
Huichelaar,	 haal	 eerst	 die	
balk	uit	uw	eigen	oog,	dan	
ziet	 u	 pas	 scherp	 genoeg	
om	die	 splinter	uit	het	oog	
van	 de	 ander	 te	 halen.’	
(Mattheüs	hfdst.	7,	vers	5)

Ongelegen

Ik	heb	me	voorgenomen	om	me	niet	meer	
te	ergeren	aan	allerlei	eetgeluiden.	Zien	of	
dat	lukt.

En	 oh	 ja,	 voor	 ik	 het	 vergeet:	 we	 hebben	
al	 een	 paar	 dagen	 iemand	 te	 logeren.	
Je	 raadt	 het	 al:	 hij	 smakt	 bij	 het	 eten!	 En	
gisterenavond	 niesde	 hij	 eens	 zowat	 in	
mijn	gezicht.	Echt	waar!	En	 telkens	 liep	hij	

-	 terwijl	 ik	het	 journaal	zat	
te	volgen	-	voor	de	tv	langs.	
En	op	de	meest	ongelegen	
momenten	 eiste	 hij	 met	
zijn	 harde	 stemgeluid	 alle	
aandacht	op.	
Nee,	 ik	 heb	 me	 niet	
geërgerd.	Morgen	wordt	hij	

trouwens	weer	opgehaald.	Hij	is	net	drie.

Redactie Wegwijzer

(Naar Bert Streuper)

Volgens een peiling onder het panel van mijnopinie.nl zouden onze noorderburen 
zich het meest ergeren aan hondenpoep op straat, asociaal verkeersgedrag en 
overlast als wildparkeren of wildplassen. In het ‘verzurende’ Vlaanderen is het 
wellicht niet anders. Grote kans trouwens dat, met de toename van het aantal 
auto’s, honden en mensen, onze ergernis nog toeneemt. En dan te weten dat 
die emotie zo ongezond is.

Aangebrand

Ergernis	 stimuleert	ons	 lichaam	om	allerlei	
ongezonde	 stoffen	 aan	 te	 maken.	 Op	 de	
lange	duur	vertikt	ons	hart	het	zelfs	om	op	
een	 gezonde	 manier	 zijn	 werk	 te	 blijven	
doen.	We	 ergeren	 ons	 nog	 eens	 dood.	 En	
ergernis	 houdt	 meestal	 niet	 op	 aan	 onze	
voordeur.	 Misschien	 ergeren	 we	 ons	 zelfs	
nog	 het	 meest	 aan	 hen	
met	wie	we	samen	wonen	
en	 van	 wie	 we	 houden.	
Liefde	en	haat	liggen	dicht	
bij	 elkaar.	 Om	 maar	 wat	
voorbeelden	 te	 noemen:	
sommige	 echtgenoten	
zijn	hevig	geïrriteerd	door	
de	manier	waarop	hun	geliefde	haar	tanden	
poetst	of	als	zij	weer	eens	het	toiletrolletje	
niet	vervangen	heeft.	
Weer	 anderen	 krijgen	 flinke	 ruzie	 omdat	
het	 eten	 is	 aangebrand.	 Ook	 aarde	 aan	 je	

schoenen	 schijnt	 een	 gegronde	 reden	 om	
je	 groen	 en	 geel	 te	 ergeren.	 En	 hadden	
onze	ouders	bij	buitensporige	ergernis	hun	
nakroost	daadwerkelijk	 ‘achter	het	behang’	
geplakt,	dan	zat	jij	nu	niet	te	lezen	en	had	ik	
dit	niet	kunnen	schrijven.

Gesjomp

Weet	 je	 waar	 ik	 mij	 aan	
erger?	 Aan	 eetgeluiden:	
aan	 hoorbaar	 kauwen	
en	 slikken.	 Afschuwelijk.	
Door	 al	 dat	 gesjomp	 en	
geklok	 zijn	 er	 al	 heel	wat	
maaltijden	verpest.
‘Je	moest	jezelf	eens	horen	

eten’,	 zei	 onlangs	 een	 van	 mijn	 kinderen.	
Slik!	Ze	heeft	nog	gelijk	ook.	Konden	wij	in	
de	huid	van	onze	medemensen	kruipen	en	
zo	 naar	 onszelf	 kijken,	 dan	weet	 ik	 vrijwel	
zeker	dat	er	nog	heel	wat	te	ergeren	valt.

Vlaming erger je niet
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Misschien ergeren we ons 
juist nog het meest aan 
hen met wie we samen 
wonen en van wie we 
houden. Liefde en haat 
liggen dicht bij elkaar.

Konden wij in de huid 
van onze medemens 
kruipen om naar 

onszelf te kijken, dan 
valt er beslist nog 

heel wat te ergeren.
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wanhopig	eenzaam.’

Op eigen benen

Als	15-jarige	kreeg	Brian	zijn	eerste	job:	in	de	
bouw.	 ‘Het	was	hard	werken,	maar	 ik	 vond	
het	fijn	om	buiten	te	zijn.’	Hij	belandde	wel	
terug	thuis	bij	zijn	moeder	en	stiefvader.	Voor	
6	maanden.	 ‘Na	 een	 nieuwe	 gewelddadige	
ruzie	 deelde	 ik	mijn	moeder	mee	dat	 ik	 uit	
huis	zou	gaan.	Ze	deed	geen	poging	om	me	
van	gedacht	te	laten	veranderen.	Ik	kon	gaan	
als	ik	dat	wilde.’
‘Ik	 stond	 er	 voor	 het	 eerst	 alleen	 voor	 en	
ik	 kwam	 er	 al	 snel	 achter	 dat	 ik	 daar	 niet	
zo	 goed	 in	was.	 Ik	 verzwakte	 en	werd	 ziek	
omdat	 ik	 niet	 gezond	 at	 en	 ook	 nog	 eens	
onvoldoende.’
Brian	 werd	 ook	 opgepakt	 voor	 diefstal.	
De	 politierechter	 veroordeelde	 hem	 tot	 3	
maanden	 in	 de	 Gosport	 jeugdgevangenis.	
Tijdens	 zijn	 verblijf	 in	 Gosport	 leerde	 hij	
gevangenbewaarders	haten.
‘In	iets	minder	dan	3	maanden	groeide	ik	in	
fysiek	opzicht	 en	bovendien	 in	 sluwheid.	 Ik	
verliet	de	 jeugdgevangenis	 in	het	bezit	 van	
ervaringen	die	 in	de	7	 jaren	van	geweld	en	
wetsovertreding	 die	 volgden,	 uitermate	
nuttig	 zouden	 blijken.’	 Het	 zou	 steeds	
moeilijker	worden	om	een	normaal	leven	te	
leiden.

Zelfvernietiging

Brian	 bleek	 teugelloos	 en	 steeds	
gewelddadiger.	 ‘Dit	 waren	 ook	 de	
afschuwelijkste,	 wanhopigste	 jaren	 van	
mijn	 leven.	 Ze	 stonden	 in	 het	 teken	 van	
zelfvernietiging.	 Ik	 rommelde	 al	 vroeg	met	
drugs,	maar	inmiddels	rookte	ik	hasj	en	slikte	
ik	 voornamelijk	 tranquillizers	 en	 peppillen.	
De	psychedelische	middelen	kwamen	later.’
Rond	die	tijd	maakte	hij	met	een	paar	vrienden	
voor	het	eerst	kennis	met	Hell’s	Angels.	‘Het	
was	1965	en	de	 rellen	 langs	de	kust	waren	
in	volle	gang.	Motorrijders	kwamen	in	groten	

getale	 bijeen	 om	 een	 stevig	 robbertje	 te	
vechten	 met	 mods	 en	 rockers.	 Tussen	 de	
vechters	bevond	zich	nog	een	andere	groep	
jongens	die	zich	uitleefde	op	elke	mod	die	ze	
te	pakken	konden	krijgen.	Hoewel	 ik	al	van	
hen	en	van	hun	gewelddadige	broederschap	
gehoord	 had,	 waren	 dit	 de	 eerste	 Hell’s	
Angels	die	ik	in	het	echt	zag.’

Pak slaag

‘Mijn	vader	liet	ons	in	de	steek	toen	ik	4	was,	
omdat	hij	de	voortdurende	woedeaanvallen	
van	 mijn	 moeder	 beu	 was.	 Niet	 dat	 zijn	
karakter	 nu	 zo	 evenwichtig	 was	 -	 meestal	
eindigde	 een	 ruzie	 ermee	 dat	mijn	moeder	
een	 pak	 slaag	 kreeg.	 Daarna	 zat	 ik	 vaak	
buiten	op	het	stoepje	voor	ons	huis	met	een	
stok	in	het	stof	te	porren,	in	de	hoop	dat	mijn	
vader	bij	het	voorbijrijden	even	zou	stoppen	
en	 “Hallo	 jongen”	 zou	 zeggen.	 Maar	 dat	
deed	 hij	 nooit.	Mijn	moeder	 en	 hij	 haatten	
elkaar	zo,	dat	hij	mij	totaal	uit	zijn	gedachten	
gebannen	had.	Dat	deed	zo	veel	pijn	dat	 ik	
het	nog	steeds	kan	voelen.’	

Toen	Brian	8	was,	 zat	er	op	een	avond	een	
vreemde	 man	 in	 de	 woonkamer.	 ‘Mijn	
moeder	kwam	uit	de	keuken	en	ging	achter	
me	 staan.	 Op	 vlakke	 toon	 zei	 ze:	 “Dit	 is	 je	
nieuwe	vader.”	Het	duurde	niet	 lang	voor	 ik	
hem	 begon	 te	 haten,	 en	 dat	 probeerde	 ik	
dan	 weer	 op	 mijn	 moeder	 af	 te	 reageren.	
Een	keer	schold	ik	haar	uit,	maar	ik	was	niet	
snel	genoeg	bij	de	deur.	 Ik	 zag	haar	op	me	
afkomen	met	 een	 bezem	 hoog	 boven	 haar	
hoofd	geheven.	De	steel	kwam	suizend	neer	
en	brak	mijn	arm.’	Op	Brians	twaalfde	regelde	
de	reclasseringsambtenaar	een	verhuis	naar	
een	 kindertehuis.	 ‘Binnenin	 voelde	 ik	 me	

Brian Greenaway 
was voorzitter 
van een Hell’s 

Angels-
chapter. Hij 

was gewelddadig, zat 
boordevol haat en was 
zwaar drugsverslaafd. 
Tot een ervaring in de 

gevangenis van Dartmoor 
hem totaal veranderde.

hell's angel vindt de hemel

'Ik verliet de jeugdgevangenis 
in het bezit van ervaringen 
die in de 7 jaren van geweld 

en wetsovertreding die volgden, 
uitermate nuttig zouden blijken.'
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Onze	dagen	waren	gevuld	met	geweld.	Mijn	
drugsgebruik	werd	buitensporig.	Volgens	de	
dokter	kon	ik	op	deze	manier	nog	hoogstens	
3	maanden	 leven,	maar	 pogingen	 om	naar	
een	afkickcentrum	te	gaan,	mislukten.’
Tijdens	 een	 trip	 was	 alles	 mogelijk.	 Zo	
zag	 Brian	 op	 een	 dag	 een	 witte	 figuur	 die	
hem	 onder	 meer	 sprak	 over	 een	 plant	 en	
snoeien:	“Als ik er niets aan doe, zal de plant 
verwilderen en geen vrucht dragen.”	 Brian	
meende	dat	hij	God	gezien	had.
‘In	 psychisch	 opzicht	 werd	 ik	 een	 wrak,	
onvoorspelbaar	 en	 net	 zo	 geneigd	 me	
tegen	 mijn	 vrienden	 te	 keren,	 als	 tegen	
mijn	 vijanden.’	 Zo	 ging	 hij,	 zwaar	 onder	
invloed,	 wild	 tekeer	 bij	 een	 wraakactie	 op	
een	rivaliserende	bende.	Maar	een	busje	dat	
ze	 gebruikten	 voor	 de	 verplaatsing,	 werd	
geseind.	En	Brian	zelf	ook.	 ‘Al	snel	zat	 ik	op	
het	 politiebureau.	 Ik	 bleek	 de	 enige	 uit	 de	
kloppartij	van	wie	de	identiteit	met	zekerheid	
gekend	 was.	 Op	 23	 januari	 1979	 werd	 ik	
veroordeeld	 tot	 een	 gevangenisstraf	 van	 4	
jaar,	in	Dartmoor.’

Worm

‘Ik	 wist	 dat	 ik	 naar	 een	 gevangenis	 voor	
échte	misdadigers	ging.	In	de	Moor	hadden	
ze	 geen	 zachtgekookte	 eitjes.	 Er	 waren	 zo	
veel	regels,	en	altijd	was	er	wel	een	bewaker	

in	de	buurt	om	 je	 te	betrappen	wanneer	 je	
er	 een	overtrad.’	Ondertussen	begon	hij	 de	
gevangenispsychiater	te	bezoeken,	maar	dit	
hielp	niets.
‘De	 maatschappelijk	 werker,	 Terry	 Scarbo-
rough,	 was	
bereid	 om	
bezoek	 voor	
me	 te	 rege-
len.	 “Oké”,	
stemde	ik	in.	
“Ik	 vind	 het	
goed	 als	 iemand	me	 komt	 opzoeken,	maar	
ik	wil	over	God	praten.”	Ik	was	zelf	verbaasd	
over	de	manier	waarop	mijn	verzoek	uit	mijn	
mond	gerold	was.	 Ik	had	weliswaar	altijd	 in	
God	geloofd,	maar	algemeen	zag	ik	Hem	als	
onbereikbaar.	Hij	woonde	hoog	in	de	hemel	
en	 ik	 was	 een	 smerige	 worm	 die	 over	 de	
grond	kroop.’

Bezoek

Tien	 dagen	 later	 kwam	 het	 bezoek.	 ‘Ik	 kan	
me	 nauwelijks	 iets	 van	 het	 gesprek	 herin-
neren.	 Alleen	 de	 laatste	 paar	 minuten.	 Hij	
vroeg	of	hij	misschien	iets	voor	me	mee	kon	
nemen.	Ik	had	al	diverse	keren	een	adverten-
tie	gezien	in	een	krantje	uit	de	kapel	in	de	ge-
vangenis,	voor	een	klein	boekje	met	een	gele	
kaft.	Volgens	de	advertentie	was	die	 Living	

Misdrijven

Met	 de	 jongens	 waarmee	 hij	 toen	 optrok,	
vormde	Brian	 zijn	 eigen	Hell’s	Angels-bende.	
’Omdat	ik	een	grote	mond	had	en	altijd	vooraan	
stond	als	er	ergens	wat	te	beleven	viel,	luister-
den	ze	naar	mij.	We	begonnen	met	ongeveer	
80	leden.	De	meesten	keurige	jongens,	maar	
het	was	de	harde	kern	die	de	dienst	uitmaakte	
en	de	meeste	problemen	veroorzaakte.’
Ondertussen	worstelde	Brian	met	chronisch	
geldgebrek.	‘Het	meeste	van	wat	ik	had,	ging	
op	 aan	drugs.	Als	 ik	 geen	werk	had,	 kwam	

ik	 aan	
geld	 door	
diefstal	 en	
b e d r o g . ’	
Het	 kon	
niet	 blijven	
d u r e n :	

‘Ik	 werd	 ingehaald	 door	 een	 enorme	 lijst	
misdrijven.	Samen	met	vroegere	aanklachten	
bezorgden	ze	me	een	gevangenisstraf	van	12	
maanden	 in	Winchester.	 Een	 derde	 van	mijn	
straf	werd	echter	kwijtgescholden.	Uiteindelijk	
kon	 ik	 mijn	 gevangenisuniform	 zowat	 uit	
trekken,	nog	voor	ik	het	goed	en	wel	aanhad.’

Chapter

Eenmaal	 terug	 buiten	 wekte	 Brian	 al	 snel	

terug	 de	 interesse	 van	 de	 harde	 kern	 van	
de	 motorbende.	 ‘Maar	 deze	 keer	 zouden	
we	 het	 serieus	 aanpakken	 en	 een	 echte	
chapter	 oprichten.	 We	 legden	 de	 lat	 hoog	
en	 vormden	 een	 hechte	 groep.’	 Riemen,	
boksbeugels,	 knuppels,	 laarzen	met	 spikes:	
het	 waren	 hun	 geliefkoosde	 wapens	 om	
andere	 bendes	 bloedig	mee	 af	 te	 ranselen.	
Bij	 een	 onverwachts	 gevecht	 met	 een	
overmacht	 skinheads,	 stak	 Brian	 2	mannen	
neer.	Het	bezorgde	hem	zijn	eerste	serieuze	
gevangenisstraf:	 18	 maanden.	 ‘Wat	 mij	
betreft	hadden	ze	me	net	zo	goed	levenslang	
kunnen	 geven.	 Ik	 was	 in	 die	 tijd	 koud	 en	
totaal	 onverschillig.	 Geweld	 was	 intussen	
een	onderdeel	van	mijn	dagelijks	leven.’

Jezus-trip

‘Tegen	 de	 tijd	 dat	 ik	 werd	 vrijgelaten,	 net	
voor	mijn	 26ste	 verjaardag,	 zat	 ik	 vast	 aan	
lsd.	 Onder	 mijn	 invloed	 veranderden	 ook	
vrienden	 en	 nog	 wat	 anderen	 in	 junkies.	

‘Het meeste van wat ik had, ging op aan drugs. 
Als ik geen werk had, kwam ik aan geld 
door diefstal en bedrog.'

’Omdat ik een grote mond 
had en altijd vooraan 
stond als er ergens wat 

te beleven viel, 
luisterden ze naar mij.'

‘Ik wist dat ik naar een 
gevangenis voor échte 
misdadigers ging. In de 
Moor hadden ze geen 
zachtgekookte eitjes.'

6 7



Pure liefde

‘Ik	las	verder.	“Blijf	in	mij,	dan	blijf	ik	in	jullie.	
Een	rank	die	niet	aan	de	wijnstok	blijft,	kan	
uit	 zichzelf	 geen	vrucht	dragen.	 Zo	 kunnen	
jullie	geen	vrucht	dragen	als	jullie	niet	in	Mij	
blijven.”	Daar	stond	het.	Als	ik	een	vruchtbaar	
leven	 wilde	 leiden,	 moest	 ik	 deel	 worden	
van	 Jezus.	 In	mijn	cel	wist	 ik	dat	 Jezus	met	
geopende	 armen	op	me	 stond	 te	wachten.	
Hij	zei:	“Alles	wat	je	hoeft	te	doen	is	het	aan	
Mij	vragen,	dan	zal	 Ik	 je	 leven	veranderen.”	
En	 dat	 wilde	 ik,	 meer	 dan	 ik	 ooit	 eerder	
iets	 gewild	 had.	 Ik	 vroeg	het	Hem	ook.	Op	
datzelfde	moment	voelde	ik	hoe	alle	etter	en	
vergif	 in	mij	 via	mijn	 voeten	wegstroomde.	
Alle	 frustratie	 en	 woede	 die	 me	 gevangen	
hadden	 gehouden,	 vloeiden	 gewoon	 weg.	
Tegelijk	 was	 het	 alsof	 Gods	 liefde	 begon	
binnen	te	stromen.	Voor	de	allereerste	keer	
ervoer	 ik	 echte	 liefde,	 en	 het	was	 de	 pure,	
zuivere	liefde	van	God.	Terwijl	ik	tranen	van	
vreugde	 huilde,	 liet	 ik	 me	 voorover	 vallen,	
op	 mijn	 knieën,	 en	 ik	 dankte	 God.	 Daarna	
viel	ik	in	een	droomloze	slaap	-	ik	had	vrede	
gesloten	met	God.’

Volledig nieuw

‘Ik	 werd	 wakker	 met	 hetzelfde	 gevoel	 van	
vrede.	Alle	bitterheid	en	haat	waren	verdwe-

nen.	Ik	was	een	nieuw	mens.	Ik	wist	toen	nog	
niet	dat	in	de	Bijbel	gesproken	werd	over	we-
dergeboorte,	maar	zo	voelde	het	wel.	Ik	be-
greep	nog	niets	van	Jezus’	dood	aan	het	kruis	
om	mij	 te	redden	van	mijn	zonden.	maar	 ik	
wist	dat	God	op	de	een	of	andere	manier	al	
het	 slechte	 in	 mij	 had	 weggewassen.	 Zelfs	
de	manier	waarop	ik	anderen	ertoe	gebracht	
had	 ge-
welddadi-
ge	junkies	
te	 wor-
den.	 Alle	
a f s c h u -
w e l i j k e	
dingen	 die	 ik	 in	 het	 verleden	 gedaan	 had,	
waren	verdwenen.	Hij	had	me	de	kans	gege-
ven	opnieuw	te	beginnen	en	die	kans	heb	ik	
gegrepen.’

Redactie: Jan Leplae
(Naar Brian Greenaway met Brian Kellock)

Bible	in	een	taal	geschreven	die	iedereen	kon	
verstaan.	Ik	vroeg	hem:	“Hebt	u	wel	eens	ge-
hoord	van	de	Living	Bible?”.	Hij	haalde	2	boe-
ken	uit	zijn	tas,	een	ervan	had	een	gele	kaft.	
Van	alle	boeken	die	er	in	zijn	koffertje	hadden	
kunnen	zitten,	had	hij	juist	dat	boek	bij	zich	
dat	ik	in	die	advertentie	gezien	had.	Dit	kon	ik	
niet	bevatten.	Het	was	té	vreemd.	Dat	was	op	

15	 augus-
tus	 1973,	
mijn	 27ste	
verjaardag.
Het	andere	
boek	 was	
Run	 Baby	

Run,	het	waargebeurde	verhaal	van	ex-ben-
deleider	Nicky	Cruz.	Het	geweld,	de	seks,	de	
drugs,	 de	misdaden	 en	 de	 haat	waren	 het-
zelfde.	 Terwijl	 ik	 las,	 beleefde	 ik	mijn	 leven	
opnieuw	en	zag	ik	hoe	ik,	net	als	Nicky,	een	
pad	 was	 ingeslagen	 dat	 steeds	 verder	 om-
laag	liep	en	waarvan	geen	terugkeer	moge-
lijk	leek.’

Gebroken

Nicky	Cruz	had	tot	God	geroepen:	als	U	van	mij	
houdt,	kom	dan	in	mijn	leven	binnen.	Ik	ben	
moe	van	het	rennen,	verander	mij	alstublieft.	
‘Terwijl	ik	las	hoe	God	hem	veranderde,	brak	
er	iets	in	mij.	Tranen	van	wanhoop	en	hoop	
stroomden	 over	mijn	wangen.	Waar	 kon	 ik	
deze	God	van	liefde	vinden?	Waar	kon	ik	deze	
Jezus	vinden?
Toen	herinnerde	ik	me	het	gele	boek.	Ik	sloeg	
de	 bijbel	 gewoon	 open	 en	 begon	 te	 lezen:	
“Ik	ben	de	ware	wijnstok	en	mijn	Vader	is	de	
wijnbouwer.	 Iedere	 rank	 aan	 mij	 die	 geen	
vrucht	draagt	snijdt	Hij	weg,	en	iedere	rank	
die	 wel	 vrucht	 draagt	 snoeit	 Hij	 bij,	 opdat	
hij	 meer	 vruchten	 draagt.”	 Ik	 beleefde	 de	
Jezus-trip	weer	helemaal	opnieuw	–	dezelfde	
boodschap	over	planten	en	snoeien	en	vrucht	
dragen.	Maar	deze	keer	was	het	geen	trip.	Ik	
had	geen	lsd	genomen	en	zag	geen	visioen.	
Alleen	had	ik	een	overweldigend	gevoel	dat	
God	hier	was,	in	mijn	cel.’

Het volledige levensverhaal 

van Brian Greenaway  

lees je in ‘Hell’s Angel’. 

Novapres - 191 blz. - e 11,95 

(ISBN-10: 90 6318 274 0)

'Nicky Cruz had tot God 
geroepen: als U van mij 
houdt, kom dan in mijn 
leven binnen. Ik ben 
moe van het rennen.'

' ”Alles wat je hoeft te doen 
is het aan Mij vragen, dan 
zal Ik je leven veranderen.” 
En dat wilde ik, meer dan ik 
ooit eerder iets gewild had'.

'Ik begreep nog niets van Jezus’ dood 
aan het kruis, maar ik wist dat God 
op de een of andere manier al het 
slechte in mij had weggewassen.'
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Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven
en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ... !

Mannen  zouden  meer  moeten  huilen 
en  vrouwen  zouden wat  evenwichtiger 
en  minder  gevoelig  moeten  reageren. 
Dan  zouden  heel  wat  huwelijken  veel 
gelukkiger  worden.  Toch?  Het  cliché  is 
bekend:  vrouwen  zijn  gevoelige  typen 
die snel huilen en zich laten leiden door 
hun  emoties  en  hun  gevoel.  Mannen 
zijn macho’s die handelen op basis van 
gezond  verstand.  Kan  een  duurzame 
relatie tussen die twee wel goed gaan?

Venus en Mars
Wanneer	 een	man	 en	 een	 vrouw	 onder	 één	
dak	gaan	wonen,	 leidt	dat	onherroepelijk	 tot	
botsingen.	De	meeste	conflicten	in	huwelijken	
hebben	te	maken	met	het	feit	dat	mannen	en	
vrouwen	totaal	verschillend	zijn.	Ze	communi-
ceren	anders,	denken	anders,	voelen	anders,	
nemen	zaken	verschillend	waar,	en	ook	op	het	
gebied	van	liefhebben	reageren	ze	totaal	ver-
schillend.	In	zijn	beststeller	schrijft	John	Gray	
daarom:	mannen	komen	van	Mars	en	vrouwen	
van	Venus.	Een	relatie	tussen	man	en	vrouw	is	
daardoor	bij	voorbaat	een	bron	van	communi-
catiestoornissen,	misverstanden	en	conflicten.	
Of	kan	echte	liefde	alles	overwinnen?

Jaloers
Liefde	kan	alleen	alles	overwinnen	wanneer	
twee	 partners	 in	 alles	 rekening	 met	 elkaar	
houden.
Gray:	‘Wij	verwachten	van	onze	partners	ten	

onrechte	een	bepaalde	manier	van	reageren	
en	 gedragen,	 en	 wel	 de	 manier	 waarop	
we	 dat	 zelf	 doen	 wanneer	 we	 van	 iemand	
houden.’
In	het	Bijbelboek	1	Korintiërs	(hfdst.	13)	staat	
over	de	 liefde,	dat	zij	niet	haar	eigen	belang	
zoekt.	De	liefde	is	tevens	geduldig,	vriendelijk,	
niet	jaloers,	niet	gewichtig,	niet	trots,	kwetst	
niet,	 niet	 egoïstisch	 en	 voelt	 zich	 nooit	
beledigd	en	zij	neemt	niemand	iets	kwalijk.

Verlangens
Van	nature	kunnen	weinig	mensen	die	echte	
liefde	 geven,	 omdat	 de	 verlangens	 van	 hun	
lichaam	overheersen.	De	kunst	in	een	relatie	is	
om	ook	in	de	geest	één	te	zijn,	zodat	je	gevoelig	
bent	voor	elkaars	verschillen.	In	de	Bijbel	geeft	
God	hier	diverse	aanwijzingen	voor.
God	wil	dat	man	en	vrouw	genieten	van	hun	
huwelijk,	 en	 als	 er	 kinderen	 komen	 dat	 ze	
opgroeien	 in	 een	 stabiele	 omgeving.	Dat	 is	
niet	 alleen	goed	 voor	het	 gezin,	maar	 voor	
de	hele	samenleving.	Wanneer	de	principes	
van	de	liefde	worden	overgedragen,	komen	
mensen	 tot	 hun	 recht.	 Wanneer	 kinderen	
zien	 dat	 hun	 ouders	 in	 alles	 rekening	 met	
elkaar	houden	en	hoe	 ze	 conflicten	 redelijk	
kunnen	uitpraten,	 is	 dat	 een	 voorbeeld	 dat	
niet	zonder	positieve	gevolgen	zal	blijven.

Uit: Zondagsnieuwsblad

Interessante	 Bijbelpassages	 over	 het	 huwelijk:	 1	
Korintiërs	13;	1	Korintiërs	7;	Mattheüs	19;	Hooglied	
7	vers	10,	tot	8	vers	4.

Als   mannen    huilen
  en   vrouwen  cool reageren
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Huisbrouwerij

Oprah	does	 it	her	way.	En	wat	 is	die	 ‘way’?	
Een	zelfgebrouwen	spiritualiteit	zonder	kerk.	
Want	alle	wegen	leiden	naar	de	hemel.	Karma?	
Prima.	 Het	 lot?	 Waarom	 niet.	 Reïncarnatie?	
Zou	 kunnen.	 En	 terwijl	 je	 toch	 bezig	 bent,	
mix	 er	 je	 ook	 nog	 een	 beetje	 boeddhisme,	
hindoeïsme	 en	 new	 age	 doorheen.	 Oprahs	
geloof	is	vormenloos	en	kan	perfect	aangepast	
worden	 volgens	 individuele	 voorkeur.	 Een	
voor-elk-wat-wilsreligie,	 op	 maat	 gemaakt	
voor	onze	postchristelijke	cultuur.
Oprah	 heeft	 het	 niet	 over	 de	 godheid	 van	
Christus,	het	 laatste	oordeel,	de	opstanding	
of	 de	 hel.	 Want	 deze	 onderwerpen	
definiëren	de	spiritualiteit	al	te	specifiek.	Het	
zijn	 waarheden	 die	 valse	 geloofssystemen	
weerleggen	 -	 inclusief	 die	 systemen	 die	 in	
haar	programma	en	voor	haar	kijkers	favoriet	
zijn.

Exclusief

Oprah	 zegt:	 ‘Enkele	 van	de	grootste	 fouten	
van	mensen	is	het	geloof	in	slechts	één	weg.	
Er	zijn	in	feite	diverse	wegen	naar	wat	je	God	
noemt.’1	 Oeps.	 Jezus	 zei	 niet:	 ‘Ik	 ben	 een	
weg	en	een	waarheid	en	een	 leven;	 Ik	ben	
een	van	de	wegen	die	naar	de	Vader	 leidt.’	
Hij	zei:	‘Ik	ben	de	weg	en	de	waarheid	en	het	
leven.	Alleen	door	Mij	heeft	men	toegang	tot	
de	Vader.’	(Johannes	hfdst.	14,	vers	6,	cursief	
toegevoegd).
Vandaag	 zijn	 de	 meeste	 Vlamingen	
opgegroeid	 in	 een	 cultuur	 die	 dergelijk	
exclusiviteitsdenken	 afdoet	 als	 bekrompen	
en	intolerant.	Sommigen	zullen	zelfs	menen	
dat	het	arrogant	 is	om	te	zeggen	dat	alleen	
christenen	naar	de	hemel	gaan.	Het	zou	zeker	
arrogant	 zijn	als	 christenen	dit	 zelf	bedacht	
hadden.	Maar	dat	hebben	ze	niet.	Ze	herhalen	
slechts	wat	 Jezus	 gezegd	heeft.	 Christenen	

hebben	 geen	 vertrouwen	 in	 zichzelf,	 maar	
hebben	vertrouwen	in	Christus.	Had	het	aan	
de	 christenen	 gelegen,	 dan	 hadden	 ze	wel	
een	geloof	bedacht	dat	populairder	zou	zijn.	
Maar	het	ligt	niet	aan	hen.	

Kano

Helaas	denken	sommigen	dat	het	ongepast	
is	 om	 het	 evangelie	 van	 Christus	 te	
verkondigen	 aan	 mensen	 die	 een	 ander	
geloof	aanhangen.	Als	je	met	mensen	praat	
over	je	geloof,	vindt	er	altijd	wel	iemand	dat	
‘je	 het	 recht	 niet	 hebt	 om	het	 evangelie	 te	
brengen	aan	andersdenkenden’.
Laten	 we	 hier	 even	 over	 nadenken	 ...	 Wat	
als	 je	 iemand	 in	 de	 richting	 van	 een	 30	
meter	 hoge	 waterval	 ziet	 kanoën?	 Een	
waarschuwingskreet	 zou	 de	 kanoër	 gerust	
aan	het	schrikken	kunnen	brengen,	of	hem	
enige	angst	kunnen	inboezemen.	Is	het	dan	

liefdevol	om	vriendelijk	naar	hem	te	lachen,	
te	wuiven	en	voor	het	overige	je	mond	maar	
te	houden?	Natuurlijk	niet.	Dat	zou	getuigen	
van	 onverschilligheid	 -	 noem	 het	 gerust	
lafheid.

Tolerant

Het	is	niet	 in	 iemands	voordeel	om	naar	de	
hel	 te	 gaan.	 Jezus	 kwam	naar	 deze	wereld	
om	mensen	te	redden.	Hoe	durven	we	dan,	in	
naam	van	een	valse	soort	genade,	genaamd	
tolerantie,	 die	mensen	weg	 te	 houden	 van	
de	werkelijke	genade	die	God	nog	steeds	in	
Zijn	liefde	aanbiedt?

Redactie: Jan Leplae
(Naar Randy Alcorn)

1 Geciteerd door LaTonya Taylor in “The Church of O”,
    Christianity Today, 1 april 2002, 45

Oprah Winfrey zou momenteel wel eens de 

meest invloedrijke theologe in de VS kunnen 

zijn. Haar zogenaamde spiritualiteit is 

een soepje van psychologie, genezing en 

contextloze Bijbelpassages. En het wordt 

door velen gesmaakt.

Oprah zegt: ‘Enkele van de grootste fouten van mensen is het geloof in 
slechts één weg. Er zijn in feite diverse wegen naar wat je God noemt.’

Jezus zei: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven.'

Oprah zegt: ‘Enkele van de grootste fouten van mensen is het geloof in 
slechts één weg. Er zijn in feite diverse wegen naar wat je God noemt.’

Jezus zei: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven.'

In het bootje met

Oprah
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Bewegingloze dobber

Al	 jaren	 moest	 ik	 het	 hebben	 van	 een	
werphengel,	met	een	loden	gewicht	om	het	
aas	 dicht	 bij	 de	 bodem	 te	 houden.	 Vissen	
met	 een	 dobber	 is	 een	 andere	 van	 mijn	
klassieke	methodes.	Omdat	ik	het	liefst	mijn	
lijnen	uitwerp	in	stromend	water,	moet	ik	in	
de	 praktijk	 geregeld	 opnieuw	 ingooien.	 En	
dat	zorgt	juist	voor	wat	actie,	want	naar	een	
bewegingloze	 dobber	 staren	 is	 niets	 voor	
mij.	Nog	een	voordeel	van	stromend	water	
is	dat	er	meestal	stenen	in	de	rivierbedding	
liggen.	 Daardoor	 heb	 je	 kans	 om	 vast	 te	
raken	met	je	haak.	In	het	slechtste	geval,	als	
de	steen	gewoon	op	zijn	plaats	blijft	en	mijn	
lijn	te	licht	uitvalt	-	wat	meestal	het	geval	is	
-	breekt	de	lijn.	Dan	moet	ik	een	nieuwe	lijn	
maken:	terug	werk	aan	de	winkel,	terug	wat	
actie.	Waarschijnlijk	denk	je	nu:	‘Wat	een	rare	
snuiter,	een	dergelijke	visser	ben	ik	nog	nooit	
tegengekomen’.	 Ik	 moet	 bekennen	 dat	 ik	
inderdaad	heel	 eigenaardig	 in	 elkaar	 steek.	
Maar	anders	zou	je	ook	mijn	vishistories	niet	
te	 horen	 krijgen.	 Wat	 kan	 je	 nou	 vertellen	
over	een	dobber	die	altijd	op	dezelfde	plaats	
blijf	dobberen?

Droogzwieren

Maar	ook	bovenstaande	vismethodes	werden	

teveel	 routine	 voor	 mij,	 zodat	 ik	 echt	 iets	
totaal	 nieuws	 wilde	 uittesten.	 Lang	 moest	
ik	niet	nadenken:	ik	zou	leren	vissen	met	de	
vlieg.	Nooit	 van	gehoord?	Deze	vismethode	
lijkt	heel	eenvoudig:	je	hebt	een	hengel,	een	
lijn	en	aan	het	eind	van	die	lijn	een	vlieg.	Het	
is	de	bedoeling	dat	je	de	vlieg	 ‘droogzwaait’	
door	 je	 hengel	 heen	 en	 weer	 te	 bewegen.	
Zodra	je	de	vlieg	voldoende	droog	acht,	laat	je	
de	lijn	vallen,	waardoor	de	vlieg	op	het	water	
drijft.	Vissen	denken	dan	te	maken	te	hebben	
met	 een	 vlieg	 die	 toevallig	 op	 het	 water	 is	
terechtgekomen.	Natuurlijk	beseffen	ze	niet	
meteen	 dat	 er	 onderaan	 die	 vlieg	 ook	 een	
haak	zit,	aan	die	haak	een	lijn,	aan	die	lijn	een	
hengel	en	aan	het	uiteinde	‘myself’.	Voor	alle	

duidelijkheid:	de	vlieg	 is	namaak.	Een	echte	
vlieg	zou	het,	met	die	zwierende	bewegingen	
in	de	lucht,	niet	te	lang	volhouden.	

Pour les flamands ...

Voor	 mij	 betekende	 dit	 een	 totaal	 nieuwe	
uitrusting.	Ik	schraapte	al	mijn	moed	bijeen	
en	 trok	 naar	 de	 visserswinkel.	Moed,	 want	

Vissen

'Een dergelijke visser ben ik nog nooit 
tegengekomen’, denk je. 

Maar dan zou je ook mijn vishistories 
niet te horen krijgen.

met de vlieg

Ik hou enorm van afwisseling. 
Dus vond ik het tijdens mijn 

jaarlijkse kampeervakantie de 
hoogste tijd om ook eens wat 

verandering te brengen in mijn 
jaarlijkse ‘visgewoontes’. Omdat 

we zowat elk jaar een andere 
camping uitkiezen, krijg 

je sowieso wel 
afwisseling in 

het vissen. Maar 
nu wilde ik ook 

een nieuwe 
methode 

gebruiken: 
vissen met 

de vlieg.
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het	ging	om	een	winkel	in	het	Franstalige	ge-
deelte	van	België.	Als	goede	Belg	kan	ik	wel	
wat	overweg	met	het	Frans,	maar	de	Franse	
visserstermen	zijn	me	vreemd.	Natuurlijk	had	
de	 enige	 tweetalige	 winkelier	 net	 die	 dag	
vrijaf,	maar	met	handen	en	voeten	kreeg	 ik	
toch	uitgelegd	wat	ik	precies	wou.	Ik	kon	een	
volledige	 set	 ‘hengel	 voor	 vliegvissers’	 op	
de	kop	 tikken.	Die	 set	had	het	voordeel	dat	
ik	dan	meteen	alle	benodigdheden	voor	dit	
soort	vissen	bekwam:	hengel,	lijn,	molen,	…	
Nadeel	was,	 zo	bleek	 later,	dat	het	hier	om	
een	 amateursset	 van	 bedenkelijke	 kwaliteit	

ging.	Ach,	eigenlijk	mocht	ik	nog	niet	klagen:	
het	enige	nadeel	dat	ik	van	mijn	beginnersset	
ondervond,	was	dat	de	verschillende	onder-
delen	van	de	hengel	niet	altijd	goed	bij	elkaar	
hielden.	Zo	kon	het	gebeuren	dat	bij	het	slin-
geren	van	de	 lijn,	 ook	een	gedeelte	 van	de	
werphengel	de	lucht	inklom.	Als	er	dan	toe-
schouwers	aan	de	oever	 stonden,	durfde	 ik	
bijna	niet	op	te	kijken	…	

Aan de haak

Mijn	 eerste	 ervaring	 met	 het	 ‘vissen	 met	

de	 vlieg’	 greep	 plaats	 op	 de	 grens	 tussen	
de	 Provence	 en	 de	 Drôme:	 in	 Vaison	 La	
Romaine.	 Dit	 is	 een	 mooi	 stadje	 met	 een	
historisch	 gedeelte,	 gekenmerkt	 door	 een	
Romeins	brugje.	En	onderaan	dat	brugje	een	
kabbelend	riviertje.	Op	bepaalde	plaatsen	zag	
het	zwart	van	de	vissen.	Bijkomend	voordeel:	
er	viel	geen	concurrentie	 te	bespeuren.	Tja,	
het	vissen	met	de	vlieg	vraagt	wel	wat	plaats.	
Binnen	 de	 20	 meter	 staan	 er	 best	 geen	
andere	 vissers.	 Anders	 is	 het	 gevaar	 groot	
dat	 je,	 terwijl	 je	 de	 vlieg	 droogzwaait,	 een	
collega-visser	aan	de	haak	slaat.	En	dat	is	niet	
de	bedoeling.	Ook	staat	er	best	geen	tent	of	
wagen	in	de	buurt.	Je	zou	niet	de	eerste	zijn	
die	een	tentzeil	lek	trekt	met	zijn	vishaak.	
Ik	moet	 jullie	 zelfs	 bekennen	 dat	 ikzelf	 ook	
niet	altijd	veilig	was	voor	de	lijn.	Vooral	in	het	
begin	 is	 het	 oefenen.	 Zo	 gebeurde	 het	 eens	

dat	 ik	 zodanig	 verkeerd	 zwiepte	 met	 de	 lijn	
dat	de	haak	bleef	haperen	aan	het	 kruis	 van	
mijn	broek.	Niemand	heeft	het	ooit	gemerkt.	
Er	was	achteraf	ook	geen	winkelhaak	 te	zien	
aan	 mijn	 broek.	 Het	 vraagt	 dus	 een	 grote	
opoffering	van	me	om	dit	nu	toe	te	geven	en	
mijn	reputatie	van	volleerd	visser	een	deuk	te	
bezorgen.	

Vissen slaan

Op	 die	 plaats	 in	 Vaison	 La	 Romaine	 had	 ik	
plaats	 zat:	 geen	 tenten,	 wagens	 of	 vissers	
in	de	buurt	te	bekennen.	Ideaal.	Alleen	was	
het	 dorpje	 enorm	 toeristisch	 en	 was	 het	
bovenop	 de	 brug	 een	 voortdurend	 komen	
en	gaan.	Het	 ‘vissen	met	 de	 vlieg’	 zorgt	 op	
zich	ook	voor	het	nodige	spektakel	–	behalve	
als	 een	 gedeelte	 van	 je	 hengel	 de	 lucht	 in	

gaat.	 Als	 je	 de	 methode	 een	 beetje	 onder	
de	knie	hebt,	heeft	het	 iets	majestueus.	En	
er	is	veel	actie:	voortdurend	ingooien,	weer	
optrekken,	vlieg	doorzwieren,	…	De	toeristen	
waren	 vaak	 behulpzaam	 en	 toonden	 waar	
de	 grote	 scholen	 zaten.	 Enkelen	 grapten	 in	
het	Nederlands	dat	ik	beter	met	mijn	hengel	
in	 het	water	 kon	 slaan.	 Volgens	 hen	 zou	 ik	
veel	meer	resultaat	behalen.	Tot	 ik	hen	van	
antwoord	diende	in	onze	taal	en	ze	beseften:	
‘Oei,	 we	 zullen	 beter	 op	 onze	 woorden	
moeten	letten.’
Maar	 deze	 manier	 van	 vissen	 werkte	 toch	

wel	vrij	goed.	Na	een	paar	uur	had	ik	zoveel	
vis	gevangen	dat	mijn	netten	vol	waren.	Al	
verschillende	 jaren	 bleef	 de	 spreuk	 ‘leven	
van	 de	 liefde	 en	 de	 visvangst’,	 beperkt	 tot	
de	 liefde.	 Maar	 nu	 zou	 er	 vis	
zijn.	 En	 we	 hadden	
nog	 geluk	 ook:	 naast	
ons	 op	 de	 camping	
stond	 een	 slager	 die	 zijn	
slagersmessen	 mee	 had	
en	 als	 geen	 een	 de	 vissen	
kon	fileren.	We	hadden	het	
voordeel	 dat	 hij	 zelf	 geen	

"Sommige mensen zullen dit een lakse houding noemen, 
maar voor mij is het een hele opluchting: ik hoef geen 
wraak te nemen, maar kan me vergevend opstellen."

Natuurlijk had de enige tweetalige 
winkelier net die dag vrijaf, maar 
met handen en voeten kreeg ik toch 
uitgelegd wat ik precies wou.

Ben ik blij dat we geen gsm nodig hebben om onze Hemelse Vader  
op te bellen. Overal is Hij paraat: geen belkosten, geen wachttoon,  

geen tussenpersoon of centrale, de handen vrij.

Al verschillende jaren bleef de 
spreuk ‘leven van de liefde en de 
visvangst’, beperkt tot de liefde.

Maar nu zou er vis zijn.
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vis	 lustte.	 Wat	 konden	 we	 ons	 nog	 meer	
wensen?	

Gevangen

Zo	trok	ik	verschillende	keren	naar	dit	dorpje	
en	genoot	van	de	omgeving,	de	natuur,	de	
rivier,	 de	 toeschouwers	 en	 natuurlijk	 van	
mijn	nieuw	ontdekte	vismethode.
Op	 een	 keer	 had	 ik	 verschillende	 emmers	
meegenomen,	 zodat	 ik	 de	 vis	 ‘levend	 vers’	
zou	kunnen	klaarmaken	op	de	camping.	Alles	
ging	goed.	In	een	mum	van	tijd	waren	mijn	
netten	vol.	Mijn	wagen	stond	op	een	parking	
dicht	 bij	 de	 rivier.	 Zonder	 kleerscheuren	
bereikte	ik	de	plaats.	De	vissen	goot	ik	over	

in	de	emmers,	de	koffer	klapte	ik	dicht,	met	
de	bedoeling	om	dan	vooraan	 in	de	wagen	
mijn	 schoenen	 te	nemen.	De	voordeur	was	
op	slot.	Geen	probleem:	 ik	neem	de	sleutel	
en	…	Oei,	de	sleutel	liet	ik	in	de	koffer	liggen.	
Maar	 ook	 dit	 is	 geen	 probleem,	 want	 mijn	
wagen	heeft	een	centrale	vergrendeling	en	

dus	 kon	de	 koffer	 onmogelijk	 op	 slot	 gaan.	
Onmogelijk	was	te	veel	gezegd:	alle	deuren	
bleken	op	slot.	Mijn	sleutel	 lag	 in	de	koffer.	
Daar	stond	ik	dan.	

Watersandalen

Ik	 zag	 de	 vis	 rondspartelen	 in	 de	 emmers.	
Aan	mijn	voeten	had	ik	van	die	watersanda-
len.	Onmogelijk	om	er	een	grote	afstand	mee	
af	te	leggen.	Ik	bevond	me	trouwens	ook	op	
zowat	25	km	van	de	camping.	Tegen	dat	 ik	
heen	 en	 terug	 zou	 zijn,	 zou	 de	 vis	 in	 mijn	
warme	wagen	er	niet	 zo	 ‘levend	vers’	meer	
uitzien.	Gekookt	misschien	wel.
Een	geluk	bij	een	ongeluk:	ik	had	mijn	gsm	op	
zak.	Niet	te	geloven,	want	in	zo’n	zomertenue	
vind	ik	een	gsm	onverantwoord	–	hij	moest	
maar	eens	in	het	water	vallen!	Maar	nu	was	
ik	blij	met	mijn	blunder.	En	ook	ongelooflijk	
gelukkig,	want	ik	wist	dat	mijn	vrouw	ook	haar	
gsm	had	meegebracht,	wat	ze	anders	nooit	
deed.	 Om	 een	 lang	 verhaal	 kort	 te	maken:	
mijn	vrouw	kon	een	buur	aanspreken	om	haar	
tot	bij	mij	te	brengen	met	de	reservesleutel.	
Anderhalf	uur	later	dan	gepland	kwam	ik	dan	
toch	op	de	camping	aan.	De	vis	zag	er	niet	zo	
‘levend	vers’	meer	uit,	alhoewel	toch	enkele	
stuks	het	overleefd	hadden.

Gestoord

Nooit	 gedacht	 dat	 ik	 me	 nog	 zo	 zou	
verheugen	in	al	die	technische	toestellen.	
Jaren	terug	protesteerde	ik	fel	toen	men	
op	het	werk	verlangde	dat	ik	me	een	gsm	
aanschafte,	 zelfs	 al	 was	 die	 op	 kosten	
van	 ‘de	 firma’.	 Op	 die	manier	 kon	 ik	 op	
de	 onmogelijkste	 momenten	 gestoord	
worden.	Op	zeker	ogenblik	sprak	ik	zelfs	
af	dat	men	mij	tijdens	mijn	verlofperiode	
enkel	 mocht	 opbellen	 als	 er	 iemand	
gestorven	 was	 of	 als	 de	 boel	 in	 brand	
stond.	De	eerste	jaren	hebben	dat	ze	dat	
schijnbaar	 letterlijk	 genomen,	 want	 ze	
stoorden	me	helemaal	niet.	Later	hebben	
ze	er	precies	de	grap	van	begrepen	…
Ben	 ik	 blij	 dat	 we	 dergelijke	 techniek	
niet	 nodig	 hebben	 om	 onze	 Hemelse	
Vader	op	 te	bellen.	Overal	 is	Hij	 paraat:	
geen	 belkosten,	 geen	 wachttoon,	 geen	
tussenpersoon	 of	 centrale,	 de	 handen	
vrij.	Ongelooflijk	dat	Hij	daarbij	duizenden	
mensen	 in	 één	 keer	 kan	 beluisteren	 en	
bedienen.	Nog	nooit	ervaren?	Dan	
mis	 je	 misschien	
toch	Zijn	gsm.	

Yvan Thomas

Op zeker ogenblik sprak ik zelfs 
af dat men mij tijdens mijn 
verlofperiode enkel mocht opbellen 
als er iemand gestorven was of als 
de boel in brand stond.

Wie een kuil graaft,  
loopt de kans erin te vallen;

wie een bres slaat in de muur,  
kan gebeten worden door een slang.

Wie stenen uit een rots houwt, 
kan zich verwonden;

wie hout in stukken hakt, loopt gevaar.

Wie met wijs beraad te werk gaat, 
heeft meer kans van slagen.

De woorden die de wijze in de 
mond neemt, geven hem respect;

wat er van de lippen van de dwaas komt,  
verstrikt hem in steeds 

groter warrigheid.

Prediker hfdst. 10 vs 8

Wie een kuil graaft,  
loopt de kans erin te vallen;

wie een bres slaat in de muur,  
kan gebeten worden door een slang.

Wie stenen uit een rots houwt, 
kan zich verwonden;

wie hout in stukken hakt, loopt gevaar.

Wie met wijs beraad te werk gaat, 
heeft meer kans van slagen.

De woorden die de wijze in de 
mond neemt, geven hem respect;

wat er van de lippen van de dwaas komt,  
verstrikt hem in steeds 

groter warrigheid.

Prediker hfdst. 10 vs 8

'Op zeker ogenblik sprak ik zelfs af 
dat men mij tijdens mijn verlofperiode 

enkel mocht opbellen als er iemand 
gestorven was of als de boel in brand stond.'
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(in	West-Afrika).	 Pãn-bila	 is	 een	project	 van	
Tearfund	België,	 de	 evangelische	ontwikke-
lingsorganisatie,	 die	 christelijke	 solidariteit	
wil	betonen	aan	een	wereld	in	nood.
Onze	 aanpak	 is	 verschillend	 van	de	meeste	
andere	organisaties.	We	helpen	de	jongeren	
die	 op	 Pãn-bila	 terechtkomen,	 om	
hun	 zelfbeeld	 te	 herstellen.	 Via	 de	
alfabetiseringsklas	 leren	 ze	 lezen	 en	
schrijven	 en	 behalen	 ze	 hun	 eerste	
‘diploma’,	 waar	 ze	 heel	 trots	 op	 zijn.	
Nog	belangrijker	is	dat	ze	leren	dat	er	
een	God	 is,	 die	om	hen	geeft,	 die	 van	hen	
houdt.	De	samenleving	heeft	hen	verworpen,	
maar	 God	 niet.	 Integendeel:	 Hij	 reikt	 hen	
de	 hand.	 De	 meeste	 kinderen	 grijpen	 die	
hand	 van	 God	 dankbaar	 aan	 en	 klauteren	
recht.	Geleidelijk	nemen	ze	hun	plaats	in	de	
maatschappij	terug	in.

Kleine grote kracht

Het	 evangelie	 verandert	 en	 geeft	 hoop,	

want	 er	 is	 een	 Levende	 God.	 Hij	 verandert	
elk	 leven,	 zeker	 van	 uitgestotenen,	 van	
mensen	 aan	 de	 rand	 van	 de	maatschappij.	
In	projecten	waar	het	evangelie	niet	aan	bod	
komt,	haken	veel	jongeren	terug	af;	ze	geven	
de	hoop	op	en	arriveren	terug	op	straat.	Maar	

via	het	project	Pãn-bila	verandert	Gods	liefde	
de	straatkinderen	in	fijne	jonge	mensen.	Dat	
is	niet	de	verdienste	van	onze	kleine	kracht,	
maar	van	de	grote	kracht	van	God.	Pãn-bila	
betekent	 in	 het	Mooré	 ‘Kleine	 Kracht’,	 naar	
de	Bijbeltekst	uit	Openbaring	3,	vers	8.

Noël Soetaert

Zie	ook	www.tearfund.be.

Randfiguren

In	 zulke	 families	 van	 straatkinderen	 wordt	
de	hiërarchie	bepaald	volgens	de	wet	van	de	
sterkste.	De	wet	van	de	jungle	middenin	de	
stad.	 Kleine,	 jonge,	 zwakke	 straatkinderen	
worden	 overheerst	 en	 uitgebuit	 door	 hun	
grotere	en	sterkere	lotgenoten.	Straatkinderen	
leven	 aan	 de	 rand	 van	 de	 maatschappij	

en	 moeten	 zien	 te	 overleven	 met	 wat	 ze	
bijeenbedelen	 of	 stelen.	 In	 hun	 jonge	
leven	 hebben	 ze	 al	 heel	 wat	 meegemaakt:	

geweld,	bedrog,	verdrukking,	misdaad	...	Hun	
ervaringen	maakten	hen	hard	 en	 op	 zichzelf	
gericht.	 De	 maatschappij	 wantrouwt	 hen,	
terwijl	 ze	 zelf	 worden	 bestolen	 door	 andere	
straatkinderen	 of	 figuren	 uit	 de	 rand	 van	
de	 maatschappij.	 Ze	 kennen	 geen	 liefde,	 ze	
worden	 niet	 geliefd.	 Om	 deze	 kinderen	 te	
bereiken	en	hen	te	helpen	om	terug	hun	plaats	
in	de	maatschappij	in	te	nemen,	zijn	er	overal	

ter	 wereld	 vele	 organisaties	 actief	 en	
werden	er	talrijke	projecten	opgezet.

Diploma

Zelf	heb	ik	me	met	mijn	vrouw	Manja	geën-
gageerd	 voor	 Pãn-bila,	 een	 project	 in	 Oua-
gadougou,	 de	 hoofdstad	 van	 Burkina	 Faso	

In alle grote steden van de wereld vind je straatkinderen: kinderen die om 
diverse  redenen niet meer  bij  een  familie  horen  en  de  hele  tijd  op  straat 
leven. De straat  is hun huis, andere straatkinderen hun familie. Onder hen 
werkt ook Noël Soetaert, Vlaming in Burkina Faso.

Het evangelie verandert en geeft hoop, 
want er is een Levende God. Het project 

Pãn-bila verandert Gods liefde 
de straatkinderen in fijne jonge mensen.
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Straatkinderen leven aan de rand van de 
maatschappij en moeten zien te overleven 
met wat ze bijeenbedelen of stelen.
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Had de titel Evangelie van Judas niet 
onder het manuscript gestaan, dan 
had men het gerust ‘Het Evangelie van 
de lachende Jezus’ kunnen noemen.

Toegankelijk

De	oudste	en	meest	belangrijke	getuige	voor	
het	bestaan	van	het	Judas-evangelie	is	tot	nu	
toe	de	kerkvader	Irenaeus	uit	Lyon	(Frankrijk,	
115-202	n.Chr.).	Hij	schreef:	‘En	zij	voeren	hier-
voor	 een	 eigen	 verzonnen	 werk	 aan,	 dat	 ze	
Evangelie	van	 Judas	noemen’	 (Tegen	de	Ket-
ters,	 I.31.1).	Achttien	eeuwen	na	 Irenaeus,	 in	
het	jaar	2000,	werd	het	Judas-evangelie	voor	
het	eerst	 in	de	moderne	 tijd	ontdekt	op	der-
tien	 pagina’s	 van	 een	 oud	manuscript,	 in	 de	
jaren	zeventig	gevonden	in	de	plaats	El	Minya	
(Midden-Egypte).	Na	vele	 jaren	van	omzwer-
ving	kwam	dit	manuscript	in	1983	in	handen	
van	een	Egyptische	handelaar.	Hij	probeerde	
het	werk	verder	te	verkopen	aan	de	westerse	
wereld	en	slaagde	daar	uiteindelijk	ook	in.	Het	
manuscript	was	veilig,	en	een	nieuw	Koptisch	
geschrift,	Peuaggelion	Nioudas,	werd	toegan-
kelijk	voor	de	wetenschap.	Het	duurde	echter	

Vorig  jaar  Pasen  was  het  historische  document,  getiteld 
Evangelie van Judas, voorpaginanieuws. Een documentaire 
van National Geographic maakte de kijkers opmerkzaam op 
de  Codex  Tchacos, met  daarin  dit  legendarische  Evangelie 
van Judas.

Het Evangelie vanHet Evangelie van

 Judas Judas tot	april	2006	eer	er	vanuit	Washington	door	
National	 Geographic	 Society	 een	 uitzending	
werd	 gewijd	 aan	 de	 inhoud	 van	 het	 Judas-
evangelie	 (vgl.	 http://www.nationalgeographic.com/

lostgospel).

Grieks-hellenisme

Hoe	moeten	we	het	 Judas-evangelie	 catego-
riseren?	 In	 de	 bewuste	 codex,	 die	 gedateerd	
wordt	tussen	220	en	340	n.	Chr.	en	de	naam	
Codex	Tchacos	kreeg,	staat	het	tussen	de	Brief	
van	Petrus	aan	Filippus,	Openbaring	van	Jako-
bus	en	een	werk	over	de	gnosticus	Allogenes.	
Al	 deze	 werken	 behoren	 tot	 de	 gnostische	
stroming	 en	 zijn	 al	 bekend	 vanuit	 de	 vondst	
van	de	gnostische	bibliotheek	Nag	Hammadi.	
Die	-	eveneens	-	Egyptische	vondst	(in	1945)	
heeft	onze	kennis	van	deze	veelkleurige	gees-
tesstroming	 enorm	 verrijkt.	 De	 erin	 verkon-
digde	theorieën	wijzen	op	een	bepaalde	vorm	
van	‘geestelijke	inzicht’	of	‘kennis’	(Gr.	gnosis),	
die	 vooral	 in	 de	 eerst	 helft	 van	 de	 tweede	

eeuw	tot	bloei	kwam.	Het	Evangelie	van	Judas	
bevat	 zulke	 gnostisch-filosofische	 elementen	
die	 verwijzen	 naar	 een	 Grieks-hellenistisch	
milieu.	Het	heeft	daarbij	diverse	 raakvlakken	
met	het	gnostische	geschrift	Openbaring	van	
Jakobus,	 dat	 er	 in	 de	 codex	 aan	 voorafgaat.	

Dit	nieuwe	evangelie	kunnen	we	daarom	best	
beschouwen	als	een	apocrief	evangelie	uit	de	
tweede	eeuw	na	Christus,	dat	al	bij	de	vroege	
kerk	bekend	was.

Lachen

Had	de	titel	Evangelie	van	Judas	niet	onder	het	
manuscript	gestaan,	dan	had	men	het	gerust	
‘Het	 Evangelie	 van	 de	 lachende	 Jezus’	 kun-
nen	 noemen.	 In	 geen	 ander	 geschrift	wordt	
zo	vaak	gezegd	dat	Jezus	lacht.	‘Lachen	heeft	
daarbij	niets	hilarisch,	niets	komisch	of	schert-
sends,	het	is	geen	humor	en	evenmin	sarcas-
tische	 spot.	 Het	 is	 eerder	 expressieve	 ironie:	
Jezus	ziet	de	tegenspraak	tussen	uiterlijke	fei-
telijkheden	en	wat	het	werkelijk	moet	zijn.	De	
gnosticus	weet,	lacht	en	spreekt	zich	uit.’1

Judas de ster

Velen	zijn	benieuwd	en	vragen	zich	af	wat	er	
nu	in	het	evangelie	van	Judas	staat.	Momen-
teel	 zijn	 er	 enkele	 vertalingen	 op	 de	 markt.	
Toch	 heerst	 er	 nog	 onzekerheid	 over	 veel	
woorden	en	geen	enkele	vertaling	zal	in	de	ko-
mende	tijd	ook	maar	enigszins	definitief	zijn.	
Het	werk	zelf	maakt	deze	spanning	alleen	nog	
maar	 groter	 door	 te	 beginnen	met	 de	woor-
den:	‘Het	geheime	verslag	van	de	openbaring	
die	Jezus	eens	openbaarde	in	Zijn	gesprek	met	
Judas	 Iskariot’.	 Het	 spreekt	 van	 een	 geheim	
dat	 enkel	 bekendgemaakt	 wordt	 aan	 Judas.	
Alle	 anderen	 van	 de	 twaalf	 (discipelen)	wor-
den	 buitengesloten	 van	 dit	 geheimenis.	 De	
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Raymond R. Hausoul

Voor de tekstverwijzingen is gebruik gemaakt 
van de vertaling van J. van Oort, Het Evangelie 

van Judas. Inleiding, Vertaling, Toelichting. 
Kampen: Ten Have, 2006. 

Zie voor een Nederlandse vertaling op 
http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article279958.ece

God	in	een	schijnlichaam.	

Licht

Juist	 deze	 gnostische	 inhoud	 en	 het	 feit	 dat	
de	 schrijver	 een	 pseudoniem	 gebruikt,	 heb-
ben	er	al	snel	voor	gezorgd	dat	het	werk	geen	
plaats	 kon	 krijgen	 in	 onze	 hedendaagse	 Bij-
bel.	 Ondanks	 de	 afstand	 die	 christenen	 van	
dit	geschrift	nemen,	kan	het	Judas-evangelie	
van	grote	waarde	zijn	voor	het	hedendaagse	
theologisch	en	historisch	onderzoek.	 Een	 re-
volutie	 in	 de	bijbelwetenschap	of	 de	 kerkge-
schiedenis	zal	het	Evangelie	van	Judas	echter	
niet	ontketenen.	Wel	kan	het	ertoe	bijdragen	
dat	we	meer	licht	krijgen	op	de	stroming	van	
de	hierboven	beschreven	gnostiek	in	de	eerste	
eeuwen,	waardoor	we	de	strijd	beter	kunnen	
begrijpen	waarin	de	vroege	kerk	zich	bevond.

Voor het andere boek
naar …

vzw uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team geeft je 
graag advies voor een geslaagde aankoop.

web: www.hetgoedeboek.be

Verzending door heel Vlaanderen

Brugge : Moerkerksesteenweg 56
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050 37 54 57

  brugge@hetgoedeboek.be
  Di. tot zat.: 10-12 en 14-18 u.

Genk : Vennestraat 345
3600 Genk (Frans en Anke Walraven)
089 30 58 86 
 genk@hetgoedeboek.be

  Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18 u. 
  Zat.: 10-17 u.

Gent : Grotesteenweg-Noord 15
9052 Zwijnaarde (Dirk Debaere)
09 220 17 02 
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  Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u. 
  Zat.: 13.30-17 u.

Leuven : Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee (Ger en Linda Smit)
016 25 93 83 
 leuven@hetgoedeboek.be

  Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u. 
  Zat.: 10-17 u.

Kortrijk : Overleiestraat 16
8500 Kortrijk (Annie Thermote)
056 35 78 99

  kortrijk@hetgoedeboek.be
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  Zat. 9.30-12 en 14-17 u.  Di. gesloten.

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.
Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

rol	 van	 Judas	wordt	dan	ook	 superieur	 voor-
gesteld	ten	opzichte	van	de	andere	apostelen	
(v35,	56).	Judas	is	de	held	van	het	verhaal,	de	
ster.	‘Jouw	ster	is	de	leidende	ster’,	zegt	Jezus	
dan	ook	over	hem	in	de	tekst	(v57).

Schijnlichaam

Het	 ‘evangelie’	 kiest	 daarbij	 niet	 voor	 een	
chronologisch	 verhaal	 van	 het	 leven	 en	 de	
werken	van	Jezus	Christus,	maar	voor	een	lite-
rair	opzet	van	vraag	en	antwoord	tussen	Jezus	
en	zijn	discipelen.	Daarin	is	sprake	van	Jezus’	
offer,	het	onderscheid	tussen	de	gelovigen	en	
de	overtreders,	het	verschil	tussen	deze	en	de	
goddelijke	wereld,	het	einde	van	deze	wereld	

en	 de	ware	 realiteit	 van	 Jezus.	 De	 achterlig-
gende	redenering	in	het	geschrift	lijkt:	zonder	
Judas	geen	kruis,	zonder	kruis	geen	vervulling	
van	Gods	heilsplan,	 zonder	 Judas	geen	 kerk,	
zonder	 de	man	 die	 Christus	 zou	 overleveren	
geen	 overlevering.	 Het	 beeld	 dat	 het	 Judas-
evangelie	ons	van	Jezus	schetst	komt	daarbij	
duidelijk	overeen	met	de	Jezus	die	we	kennen	
uit	andere	gnostische	geschriften.	Het	 is	een	
zogenaamde	‘docetische’	Jezus;	een	Jezus	die	
een	schijnlichaam	heeft	(Gr.	dokein,	bet.	‘schij-

nen’).	Judas	zou	de	mens	offeren	die	de	Chris-
tus	bekleedt	(v56).	Het	 lijden	en	sterven	aan	
het	kruis	wordt	daardoor	slechts	schijn.	Judas	
was	 in	 deze	 zienswijze	 geen	 verrader,	 maar	
droeg	bij	aan	de	bevrijding	van	Jezus,	aan	de	
bevrijding	uit	zijn	sterfelijke	lichaam.

Historische Jezus

Nu	is	het	nog	altijd	de	taak	van	het	historisch	
onderzoek	 om	 de	 historische	 feiten	 te	 ach-
terhalen.	 Narratieve	 exegese2,	 semiotische	
analyse3	 of	 psychoanalytische	 interpretatie4	
zijn	 belangrijk,	 maar	 kunnen	 niet	 boven	 de	
historische	werkelijkheid	van	iets	worden	ge-
plaatst.	Het	Judas-evangelie	laat	het	apostoli-
sche	geloof	links	liggen.	En	het	is	alleen	maar	
te	begrijpen	in	de	context	van	het	gnostische	
gedachtegoed.	Het	valt	zelfs	categorisch	uit	te	
sluiten	dat	het	evangelie	van	Judas	informatie	
verschaft	over	de	historische	Judas	of	over	de	
historische	Jezus.	Daarnaast	 is	het	doordron-
gen	van	een	dualistisch	wereldbeeld,	gebrui-
kelijk	 onder	 de	 gnostici.	 In	 tegenstelling	 tot	
de	 teksten	die	we	uit	het	Nieuwe	Testament	
en	 de	 geschiedenis	 kennen,	wordt	 er	 vanuit	
gegaan	dat	Jezus	geen	mens	was,	maar	enkel	

Het valt zelfs categorisch uit te sluiten dat het 
evangelie van Judas informatie verschaft over de 
historische Judas of over de historische Jezus.

De achterliggende redenering 
in het geschrift lijkt: 
zonder Judas geen kruis, zonder kruis 
geen vervulling van Gods heilsplan, 
zonder Judas geen kerk.

1 J. van Oort, Het Evangelie van Judas. Inleiding, 
Vertaling, Toelichting, (Kampen: Ten Have, 2006), 
100.

2 De narratieve exegese probeert het verhaal in zijn 
totaliteit uit te leggen. Er wordt niet gekozen en ook 
niet geëlimineerd.

3 In de semiotische analyse worden de functies 
beschreven van de relaties tussen de personages die in 
het verhaal voorkomen.

4 De psychoanalytische interpretatie vertaalt haar object 
door middel van ‘psychologische’ verwoordingen.
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En voor de winnaar ...
Zend snel je correcte oplossing met vermelding van 
je naam en adres, en 'ZOMER 07' naar:

Redactie Wegwijzer 
Moerkerksesteenweg 56 - 8310 Brugge.
of mail het door naar wegwijzer@hetgoedeboek.be

Uit de goede inzendingen worden drie winnaars geloot. 
Elk krijgen ze een leuke verrassing toegestuurd.

Sterren Kinderpagina

Slaapzak, zaklamp en een strandmatje, een flesje 
drinken en boterhammen voor de volgende dag: 
Bart had alles mee. Naast z'n vader liep hij het 
pad af richting strand. Komende nacht gingen ze 
op het strand slapen. Best wel spannend. Al gauw 
kwamen ze bij de plaats die papa had uitgekozen: 
dicht tegen de duinen voor wat beschutting 
tegen de wind en ver genoeg van de vloedlijn. 
De schemer ging over in een prachtige heldere 
nacht. Bart en z'n vader lagen in hun slaapzak 
en luisterden naar het ruisen van de lichte 
branding, het ritselen van het duingras en andere 
nachtgeluiden.
Bart keek gefascineerd naar de prachtige 
sterrenhemel. Hoe langer je keek, hoe meer 
sterren er leken te zijn.
"Hoeveel sterren zijn er eigenlijk, papa?"
"Hoeveel sterren? Hmmm ... " , begon vader. "Dat 
weet niemand, ze zijn ontelbaar. Alleen de Here 
God weet dat. Die heeft alles gemaakt."
"Hé, weet je wat ik keitof vind?", vroeg Bart 
enthousiast. "Dat God de hemel overdag blauw 
heeft gemaakt en 's nachts zwart! Anders hadden 

we al die prachtige sterren niet kunnen zien."
Ja, glimlachte vader, zo had hij het nog niet 
bekeken. Even later zagen ze een paar lichtjes 
bewegen langs de hemel. Het was een vliegtuig 
heel hoog in de lucht. Samen genoten ze van de 
prachtige nachtelijke hemel.
Bart geeuwde. "Weet je wat ik ook keitof vind? 
Dat jij mijn vader bent."
Even kreeg vader een krop in z'n keel. "Ik weet 
het", en hij kneep zachtjes in de hand van Bart.
Even later hoorde hij het rustige ademen van z'n 
zoontje. Bart was in slaap 
gevallen. Vader 
lag stil naar 
de hemel 
te kijken. 
In z'n 
gedachten 
hoorde 
hij een 
lied: Hoe 
groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Sterren

Hiernaast zie je een sterrenhemel. In de sterrenhe-
mel is een waarheid verborgen. Kan jij hem vinden?
Hulp: De sterren hebben een langere of kortere 
'staart'.

Alle cijfers die je ziet, staan voor de letters van het 
alfabet: 1=A; 2=B; 3=C ...
Voorbeeld: Ster met cijfer 1 = 1.12.19  = ALS

OPLOSSING



Belast je hart niet met verdriet 
en houd je lichaam vrij van kwalen ...

... want je jeugd en jonge jaren 
 zijn al snel voorbij.

Vriendelijk	aangeboden	door:

(Uit	Prediker,	De	Bijbel)	
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