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O p mijn nachtkastje ligt 
tegenwoordig ‘Eindeloos  

bewustzijn - een wetenschappe- 
lijke visie op bijna-dood-ervaring’  
van cardioloog Pim van Lommel.
In dit boek probeert de auteur 
te bewijzen dat het bewustzijn 
van een mens mogelijk niet 
terug te vinden is in ons lichaam, 
in de zin dat je niet een deel van 
de hersenen kunt aantonen en 
zeggen: ‘Kijk, hier speelt zich 
het bewustzijn af.’ 

Hij gaat hiermee in tegen de gangbare 
aanpak van de wetenschap, die geba-
seerd is op het zgn. ‘materialistische 
principe’: wat waarneembaar is, wordt 
onderzocht. De rest wordt (gemaks-
halve?) buiten beschouwing gelaten.

Dr. Van Lommel vertrekt vanuit zijn 
fascinatie voor patiënten die na een 
hartstilstand telkens op dezelfde 
manier beschrijven hoe ze hun lichaam  
tijdelijk ‘verlaten’ en toch een vorm 
van helder bewustzijn ervaren. Hij 
heeft systematisch getuigenissen  
verzameld van mensen van allerlei 
leeftijden, klassen en overtuigingen,  
en allemaal hadden ze min of meer 
dezelfde ervaring, ondanks het feit 
dat hun lichaam op dat moment 
eigenlijk niet in staat was iets waar te 
nemen, door hersendood na een hart-
stilstand.

Het woord ‘ziel’ of Engels ‘soul’ is ons 
niet vreemd, en wanneer we verdriet  
hebben, zeggen we dat ons hart 
gebroken is. Maar waar precies 
bevindt zich de kern van ons zijn, van 

onze persoonlijkheid? In ons hoofd? In ons hart? Hoe 
komt het dat we ons, in onze geest, jarenlang steeds 
dezelfde voelen, ook al ondergaat ons lichaam gedu-
rende ons leven ingrijpende veranderingen? 
Ik wil het hier niet hebben over de zalige, maar 
ook gruwelijke ervaringen die beschreven staan in  
‘Eindeloos bewustzijn’, maar ikzelf zie er een bewijs 
in van wat vele mensen vermoeden: er moet méér 
zijn dan alleen dit vluchtige leven. Precies met die 
vraag bleef Dries zitten 
bij het afscheid van zijn 
vader. Hij doet in dit 
nummer van Wegwijzer 
zijn verhaal. 

Verder nodig ik je uit 
om in elk van de artikels 
dit patroon te proberen 
herkennen: God wil een 
persoonlijke relatie met 
mensen, met jou en met 
mij. Hij heeft ook een 
plan voor elk van ons, 
een plan dat zich niet slechts beperkt tot het leven 
hier op aarde. Hij gebruikt zelfs een voormalige 
moordmachine om zware criminelen te laten zien dat 
die hoopvolle boodschap ook voor hen bedoeld is. 

Hij zorgt ervoor dat we tot ons doel komen met dit 
leven, en vrede kunnen nemen met ouder worden. 
Hij geeft ons een vreugde die soms zelfs een beetje 
bizar kan zijn, en bovenal doet hij wetenschappers  
verstomd staan hoe het heelal in elkaar zit. Als extraatje  
krijg je nog het verslag van een enquête die we deze 
zomer voerden. Weeg, als je dat wil, eens af wat 
voor jou belangrijk is in het leven. Ik sluit af met een  
pittige uitspraak van de Franse wis- en natuurkundige  
en filosoof Blaise Pascal, die in zijn korte leven in de 
zeventiende eeuw het volgende schreef: 

‘Daar de mensen geen geneesmiddel wisten tegen de 
dood, de ellende en de onwetendheid en toch gelukkig  
wilden zijn, hebben zij bedacht er maar niet aan te 
denken.’

Hoe komt het dat 
we ons jarenlang 
steeds dezelfde 
voelen, ook al 
ondergaat ons 

lichaam gedurende 
ons leven  

ingrijpende  
veranderingen?
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Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

Hij zorgt ervoor 
dat we tot ons 

doel komen  
met dit leven, 

en vrede  
kunnen nemen 

met  
ouder worden. 



eronderstel dat mijn 
kinderen me op een 

bepaald moment het vol-
gende zouden vertellen: 
‘Papa, wij houden van je, 
we hebben besloten alles te 
doen wat je van ons vraagt, 
zo lang we leven.’ Hoe zou ik 
dan reageren op hun uiting 
van vertrouwen in mij?

Wel, ik grijp hen bij de schou-
ders en schud hen eens flink 
door elkaar.

Ik kijk ze heel streng aan en zeg: 
‘Daar heb ik nu al die tijd op 
gewacht. Ik zal ervoor zorgen 
dat je je hele leven lang spijt 
zult hebben van deze beslissing 
om mij zo onvoorwaardelijke te 
vertrouwen. Ik zal alle plezier uit 
je leven wegnemen, al je bezit-
tingen aan anderen weggeven 
en je allerlei dingen laten doen 
waar je een gloeiende hekel aan 
hebt!’

Ik zou de titel van ‘vader’ niet 
waard zijn als ik zo zou reageren.  
Toch is dit precies het beeld dat 
de meeste mensen hebben van 
God. Het strookt ook met hoe ik 
tot voor enkele jaren over God 
dacht.

Ik ben opgegroeid in een  
katholiek gezin met 11 kinderen, 

onderging alle speciale katholieke gebeur-
tenissen zoals eerste communie, vormsel 
en later het huwelijk voor de kerk. Toen ik 
een kind was las mijn vader elke zondag-
avond voor in de kerk en het was vanzelf-
sprekend dat wij er telkens bij waren. Toen 
we ouder werden, mochten we kiezen tussen 
de ochtend- of de avondmis. De ochtend-
mis leek me beter, vooral omdat ik dan kon 
ontsnappen aan het toeziend oog van mijn 
ouders en mijn tijd kon besteden in het 
café naast de kerk, wat ik op dat moment 
veel leuker vond. Voor God had ik toen 
geen tijd. Trouwens, God was toch iemand 
waarvoor je nooit iets goed kon doen. Dat 
was het beeld dat ik me in de loop der tijd 
gevormd had via de godsdienstlessen van 
de lagere en middelbare school.

Bij ons thuis werd er eigenlijk nooit verteld 
over het geloof, God en de Bijbel, ondanks 
het feit dat we verplicht waren naar de 
kerk te gaan. Toen ik 19 jaar was, overleed 
mijn vader, en bleef ik achter met de vraag 
waar hij naartoe was. Vanuit het katholieke 
geloof kreeg ik geen antwoord. Trouwens, 
wat betreft het eeuwig leven of de hemel, 
was er binnen de kerk geen enkele zeker-
heid.

In 1989 ben ik getrouwd met Nancy. Ander-
half jaar later, toen we op een zondagna-
middag aan het wandelen waren tijdens 
één van de braderiedagen in Ieper, bots-
ten we op een stand met jonge mensen. We 
hoorden hen spreken over ‘Jezus’. Toen ik in 
mijn grote nieuwsgierigheid wat naderbij 
wilde gaan, trok Nancy me aan de mouw: 
‘Je gaat toch niet luisteren naar die onzin?’

Ik was me er in die tijd wel van bewust 
dat er zoiets als een hogere macht moest  
bestaan, iemand die ons in de gaten 
houdt. Diezelfde avond sprak ik tot God 
en zei: ‘Indien U toch bestaat, hoewel ik 
volop mijn twijfels heb, dan beloof ik U te 
volgen als U Nancy zover krijgt, dat ze in 
U gelooft’. Ik durfde zo’n uitspraak te doen 
omdat ik ervan overtuigd was dat er geen 
reactie zou komen.

Niets was minder waar. Zeven jaar later, 
intussen was ik mijn belofte al lang vergeten,  
kwam mijn oudste zus Maria een keer op 
bezoek en merkte ze in onze keuken een 
kadertje op met de tekst:  ‘The fruit of the 
Spirit is love’, wat zoveel wil zeggen als: ’De 
vrucht van de Geest is liefde’. Ze vertelde  

dat dit een tekst uit de Bijbel was. En daar bleef het niet 
bij: ze vertelde ons van alles over de Bijbel.

Ik had er geen flauw vermoeden van dat die dag ons 
verdere leven zou bepalen. 
Het gesprek liet ons niet meer los. Op een dag nodigde 
ze ons uit op een voordracht rond ‘Depressie’, georga-
niseerd door evangelische christenen te Ieper. Aange-
zien Nancy in die periode regelmatig te maken had 
met depressie, trok dit thema haar sterk aan. Mij sprak 
het in geen geval aan en met het flauw excuus van ‘Ik 
ben veel te moe’ bleef ik thuis. Nancy bleek er achteraf 
niet zoveel van opgestoken te hebben. Maar toch wilde  
ze nog eens naar enkel andere voordrachtavonden 
gaan. Eén van die avonden ging over ‘Waarom laat God 
lijden toe?’.

Ik merkte vanaf die avond dat er iets veranderde bij 

Diezelfde avond sprak ik tot God en zei: 
“Indien U toch bestaat, hoewel ik volop mijn twijfels heb, 
dan beloof ik U te volgen."

V
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Onzin of realiteit?

Dries Goudeseune

Bij ons thuis 
werd er  

eigenlijk nooit 
verteld over  
geloof, God 
en de Bijbel, 

ondanks dat we 
verplicht waren 

naar de kerk  
te gaan. 

Persoonijk



naar liefde. Ik heb Gods onvoorwaardelijke liefde voor de 
mens leren kennen: ‘God had de wereld zo lief, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in 
Hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 
(Johannes hfdstk. 3 vers 16). 

Toen ik de voorspellingen in het Oude Testament las, raakte 
ik des te meer overtuigd van het historisch bewijs dat Jezus 
de Messias, de Zoon van God is. In Jesaja hfdstk. 53 ontdekte  

ik dat daarin de kruisiging 
van Jezus heel nauwkeurig 
wordt beschreven, hoewel 
Jesaja zijn profetie 700 jaar 
daarvoor al op schrift had 
gesteld. En dat terwijl kruisi-
ging als doodstraf pas door 
de Romeinen werd inge-
voerd. Dat is vergelijkbaar  
met een bericht in het jaar 
1351 over de wereldbeker 
voetbal van 2008! Zo zijn er 
ongeveer 300 profetieën aan-

gaande Jezus Christus, zoals zijn geboorte in Bethlehem, 
500 jaar eerder voorspeld door de profeet Micha, enz. 

Tien jaar geleden is mijn moeder overleden. Dit keer had 

Als ik terugblik 
naar de jaren dat 
ik christen ben, 
heb ik maar van 
één ding spijt: 

dat ik Jezus niet 
eerder heb leren 

kennen.

Nancy. Ze was eng enthousiast over wat 
ze gehoord had en kon er maar niet over 
zwijgen. Ze wou zelfs dat ik mee ging 
naar een reeks van enkele Bijbelstudies, 
stel je voor! Ik had er de grootste moeite 
mee en dacht zelfs dat ze gek werd. Ik 
had er absoluut geen zin in om naar die 
‘onzin’ te gaan luisteren. 

Met haar vrouwelijke overredingskracht 
heeft ze me toch kunnen ompraten en 
zijn we samen naar een Bijbelstudieavond 
geweest. In mijn achterhoofd speelde 
alvast: ‘Ze zullen mij hier één keer zien en 
daar blijft het dan ook bij.’

Wat er die avond gebeurd is, kan ik moei-
lijk onder woorden brengen. Maar ik  
herinnerde me in ieder geval een Bijbel-
vers uit het boek Openbaringen (hfdstk. 
3 vers 20): ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik 
klop. Indien iemand naar mijn stem hoort 
en de deur opent, zal Ik bij hem binnen-
komen en maaltijd met hem houden en 
hij Met Mij.’ Er werd me verteld dat het 
hier ging om de deur van mijn hart en 
dat het de Heer Jezus was die telkens op 
die deur van je leven klopt, tot je ze zelf 
opent. Uiteindelijk ben ik op de uitnodi-
ging ingegaan. En ik heb aan den lijve 
ondervonden dat hij inderdaad je leven 
binnen komt. De onpersoonlijke God 
over wie ik wel eens nadacht, kreeg nu 
plots een naam: Jezus. 

In de loop van de week dacht ik vaak 
terug aan wat er die avond was verteld 
en op datzelfde moment moest ik denken 
aan de belofte die ik jaren eerder tegen-
over God had gedaan. Toen ik merkte dat 
Nancy in een korte tijd veel veranderde 
- ze was opgewekter, ze kon niet zwijgen 
over al wat met Jezus te maken had - kon 
ik alleen maar erkennen dat er inderdaad 

een levende Heer moest zijn. En door in te gaan op zijn 
uitnodiging, kreeg ik een levende relatie met God. God 
werd plots een realiteit. Ik verlangde naar meer en zag uit 
naar de avonden dat we in de Bijbel lazen.

Ik ben een kritisch persoon en neem niet zomaar alles 
aan wat me verteld wordt. Ik ben dus wel degelijk op 
onderzoek gegaan en controleerde onder andere of de 
Bijbelvertaling die ik had gekregen, wel betrouwbaar 
was. Ik trok naar de bibliotheek en vergeleek mijn Bijbel 
met andere Bijbels uit de rekken. Maar ik kon alleen maar 
vaststellen dat mijn Bijbel inderdaad de Bijbel genoemd 
mocht worden. Meer nog, het lezen van de Bijbel deed 
mijn geloof groeien. Ik stond verstomd van alles wat erin 
stond. De Bijbel gaf antwoorden op mijn diepste vragen, 
verlangens en problemen: vragen over mijn afkomst 
(waar kom ik vandaan?), de zin van mijn leven (wat doe 
ik hier?) en mijn eindbestemming (waar ga ik naartoe?). 
De Bijbel gaf me antwoorden op mijn vragen over angst, 
frustratie, schuld, onzekerheid, eenzaamheid, pijn, dood, 
ziekte, tegenkantingen, zorgen, eeuwig leven en nog veel 
meer. Uiteindelijk kreeg ik ook antwoord op mijn vraag 

ik wel een antwoord uit het Woord van 
God. Mijn moeder had haar leven 10 
dagen vóór haar overlijden in handen 
van Jezus gegeven. Nu weet ik waar 
ze heen is gegaan en weet ik dat het 
afscheid toen niet definitief was. Als ik 
terugblik naar de jaren dat ik christen 
ben, heb ik maar van één ding spijt: dat 
ik Jezus niet eerder heb leren kennen. 

Om verder in te gaan op de veronderstel-
ling uit het begin van mijn verhaal; als 
mijn kinderen tegen me zouden zeggen:  
‘Papa, we hebben besloten alles te 
doen wat je van ons vraagt zo lang we 
leven.’ Wel, in werkelijkheid zou ik mijn 
armen om hen heen sluiten en zeggen: 
‘Ik houd van jullie! Ik vind het enorm 
fijn dat jullie zo laten merken dat jullie  
van me houden. Dit is het grootste 
cadeau wat jullie mij kunnen geven.’ En 
dat is precies hoe God reageert als jij je 
leven in Zijn handen legt.

Enkele voorspellingen uit de Bijbel
500 jaar vòòr de geboorte van Jezus schreef de profeet Micha 
reeds dat dit feit in Betlehem zou gebeuren. (Micha hfdstk. 5 
vers 1). Daarom konden de raadgevers van koning Herodes 
ook aan de koningen uit het Oosten precies zeggen waar zij 
naar toe moesten gaan om de nieuwe koning te huldigen.
700 jaar vòòr Christus beschreef de profeet Jesaja in het 
53e hoofdstuk van zijn boek precies het lijden dat "de knecht 
des Heren" (Jezus) zou ondergaan. En 1000 jaar vòòr Chr. 
beschrijft koning David eveneens het lijden van Jezus aan het 
kruis (Psalm hfdstk. 22 vers 15-19).
In het boek Ezechiël wordt 600 jaar vòòr Chr. in hoofdstuk 36 
verzen 30, 34, 35 gesproken dat het sinds 70 na Chr. verwoestte 
land Israel ooit weer zal opgebouwd worden, dat de woestijn 
als een "hof van Eden" zal worden en er steden zullen zijn. Dit is 
sinds 1948 een geschiedkundig feit.

� �
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Elk seizoen heeft zijn charmes, maar onmiskenbaar is de herfst een schouwspel dat best betoverend mag worden genoemd. Het is alsof de 
verandering in de natuur de mens doet fantaseren, misschien mijmerend over die heerlijke afgelopen zomer, die lange avonden in warme 
sfeer, gezelligheid op het terras, de volle bloei van alles om je heen. 

� �

Betovering

Rob Westerman
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Toch brengt de nazomer en de opkomst van de herfst ook 
een afscheid met zich mee dat al in menig lied bezongen is, 
zoals Simon en Garfunkel ‘August, die she must, September,  
I remember, a love once warm has now grown cold’. De 
tijd tikt verder en op een dag moeten we wel toegeven 
dat al het moois van de zomer toch tijdelijk was, als een 
droom waar je aan terugdenkt. De tijd tikt verder, onher-
roepelijk komt het afscheid van iets dat je zou willen vast 
klampen, iets dat in een soort nostalgische weemoed 
blijft nazinderen.

Troost vinden we in wat er zich intussen in de natuur  
voltrekt: het schilderij dat eerst alle schakeringen van 
groen vertoonde, begint nu van kleur te veranderen. 
Langzaam gaat het over in een palet van goudgeel, oran-
jebruin en dieprood. Waar eerst bloeiende bloemen de 
tuin sierden, duiken hier en daar in alle variaties en kleu-
ren paddestoelen uit de grond, die aan het kleurentapijt 
van afgevallen bladeren een geheimzinnige dimensie 

toevoegen. De mier is met het werken 
opgehouden en af en toe verschijnt een  
eekhoorn die zijn wintervoorraad nog 
aan het aanleggen is. 

Op zo’n moment geraak ik wel eens geïn-
spireerd - en ik ben hierin vast niet alleen 
- om te fantaseren over werelden waar 
andere wezentjes leven, zoals kabouters 
en trollen, heksen en tovenaars, sprekende 

dieren en waternimfen. Het mag dan 
wetenschappelijk wel allemaal logisch 
te verklaren zijn hoe de natuur veran-
dert, de bomen hun vruchten afwerpen 
en hun bladeren verliezen, dat doet niks 
af van de betoverende schoonheid van 
die transformatie. Welk schilder is hier 
toch bezig, en wie heeft deze gedaante-

verwisseling zo een fantastische aanblik 
gegeven? De natuur is verbazingwek-
kend en wonderschoon, betoverend in al 
haar pracht. 

De herfst brengt dus niet alleen dat  
mijmerende gevoel van afscheid, maar 
biedt ook een gelukzalig gevoel van  
vrolijkheid, genegenheid en een berus-
tende tevredenheid. We weten dat de 
herfst misschien een afronding van de 
bloeiperiode is, maar ook een voedings-
bodem vormt voor het nieuwe leven in 
de lente. 
Vroeger was de vreugde die de herfst 
met zich meebracht nog veel meer voel-
baar. We kunnen ons als hedendaagse 
diepvries- en broeikasmensen nauwelijks 
voorstellen hoe heerlijk het moet zijn 
geweest om, na maanden van hard werk 
op het veld, eindelijk de oogst binnen te 
hebben, te genieten van de rust met de 
zekerheid dat er brood op de plank komt 
in de tijd dat er niet gezaaid kan worden. 

Ook een mensenleven kent zijn ‘seizoenen’, 
elk met hun eigen kenmerken en charmes. 
We beginnen natuurlijk bij de lente, als  
we nog groen achter de oren zijn, 
opgroeiend van baby naar kind en door 
de jeugdige puberteit ontwikkelen  
tot jongvolwassene. Daarna begint de 
zomer en dus zeggen we dat we ‘in de fleur 
van ons leven zijn’, waarmee we bedoelen  
dat we een hoogtepunt bereiken.  
In de kracht van je bestaan. Daarna  
komt de herfst, en daarmee hebben  
velen het toch wel wat moeilijker. Dat sei-
zoen is in een mensenleven even dubbel  
als in de natuur. De oogst wordt  
binnengehaald, en als alles goed gaat, kan 
je genieten van de rust en de vruchten  
na tientallen jaren werk. Je bent er wijzer  

op geworden, en je krijgt nu misschien tijd om talenten  
te ontplooien die je lang hebt moeten opbergen.  
Maar je moet wel accepteren dat je lichaam  
er niet jonger op wordt, dat er kwaaltjes en ongemakken 
bijkomen. En je kunt niet ontkennen dat de winter nu 
dichter bij de deur staat dan 20 jaar geleden. 

Hoe jij het ook ervaart, één ding kan je helpen het beste 
uit elk van jouw seizoenen te halen. Iets dat ervoor zorgt 
dat de winter een hoopvolle overgang is naar nieuw 
leven. De sleutel? Hier komt het:

‘Gezegend wie op de Heer vertrouwt, 

wiens toeverlaat de Heer is. 

Hij is als een boom geplant aan water, 

zijn wortels reiken tot in de rivier. 

Hij merkt de komst van de hitte niet op, 

zijn bladeren blijven altijd groen. 

Tijden van droogte deren hem niet, 

steeds weer draagt hij vrucht.

Gelukkig de mens 

die niet meegaat met wie kwaad doen

maar vreugde vindt in de wet van de HEER 

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom, 

geplant aan stromend water. 

Op tijd draagt hij vrucht, 

zijn bladeren verdorren niet. 

Alles wat hij doet komt tot bloei.’

Wil jij ook zo een leven waarin alles ten volle tot bloei 
komt? Zoek het dan niet buiten je Maker om. Hij weet wat 
jij nodig hebt, in elk seizoen.
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jongeren in Groot-Brittannië zien, misschien niet hele-
maal onterecht? 

Mr. Anthony: Het thema van zelfverdediging is 
inderdaad actueel. Gevechtsport is nauw verweven 
met de Aziatische cultuur. In de Westerse wereld 
bestaat er een groeiende interesse voor, en eigen-
lijk kan je de behoefte aan zelfverdediging perfect 
begrijpen in een samenleving die zeker niet altijd 
veilig is. Toch zie ik een aantal redenen waarom je je 
beter ver houdt van oosterse gevechtstechnieken, 
zoals Kung Fu.

Als het je interesseert om je te verdedigen als er 
gevaar dreigt, moet je je in de eerste plaats ook  
durven afvragen wat je zou doen als je tegenstander  
hierin beter onderlegd blijkt te zijn dan jij. Niet 
toevallig hebben veel mensen een vuurwapen in 
hun huis, of zelfs op zak. Het is prima als je weet te 
ontsnappen of het gevaar kan doen wijken dankzij 
je kennis, maar als iemand anders gekwetst raakt, 
verzeil je in een spiraal van geweld waar je weinig 
goeds van kunt verwachten. 

Als gevechtsport je interesseert omdat je er fit van 
blijft of omdat je je kinderen kunt beschermen, moet 
je even het volgende afwegen. Natuurlijk zou ik mijn 
gezin verdedigen als iemand hen bedreigde, maar ik 
wenste dat ik niet wist hoe ik iemand met een paar 
eenvoudige bewegingen kan vermoorden. Er zijn 
veel dingen waarvan ik liever geen weet had willen  
hebben, en daarom zou ik aan iedereen afraden  
een gevechtsport te leren. En als het je erom te doen 
is fit te blijven, zijn er nog genoeg sporten waarbij 
je niemand hoeft pijn te doen: zwemmen, joggen, 
squash… 

Ten derde: als het erop aankwam, zou ik me heel 
goed kunnen verdedigen, en veel mensen zouden 
me hierom misschien benijden, maar is dat uitein-
delijk echt van tel?
Gevechtsporten zorgen ervoor dat we op onszelf 
vertrouwen, terwijl we eigenlijk op God horen te 
vertrouwen. Vroeger kwam ik in duistere buurten, 

: Mr. Anthony, u reist de hele 
wereld rond om aan zoveel moge-
lijk mensen te vertellen hoe u van 
een meedogenloos Kung-Fustrijder 
veranderde in een evangelist die 
niet kan zwijgen over de bevrijding 
die hij kreeg dankzij Jezus Christus.  
U doet dit vanuit de overtuiging 
dat het Goede nieuws van het 
evangelie het enige is dat hoop kan 
brengen in een hopeloze wereld.  
In welke landen is de respons op uw 
getuigenis het grootst? Welk soort 
mensen staan het meest open voor 
de boodschap die u brengt?

Mr. Anthony: De grootste respons  
op mijn boodschap krijg ik in  
landen waar er grote nood is:  

menselijk lijden, armoede, totalitaire 
of communistische regimes,... het zijn  
allemaal factoren die ervoor zorgen dat 
mensen hunkeren naar een boodschap 
van bevrijding.
De mensen die ik persoonlijk het makkelijkst 
kan bereiken zijn zware criminelen die ik ga 
opzoeken in de best beveiligde gevangenis-
sen over de hele wereld. Misschien komt dat 
omdat ik ze er niet van hoef te overtuigen 
dat ze zondaars zijn!

: Wanneer we in uw boek lezen over de 
onoverwinnelijke kracht die u na vele jaren 
training in de Ch’i vond, kan ik me voorstellen 
dat vele mensen zich hiervoor gaan interes-
seren. Er zou immers, volgens de media, een 
groeiend gevoel van onveiligheid zijn onder de 
bevolking. Wanneer we de steekpartijen onder 

n het vorige nummer 
van Wegwijzer stond 

al een boekbespreking 
over het spannende boek 
‘Getemde tijger’ van Tony 
Anthony. Hopelijk heb je 
als lezer al een exemplaar 
op de kop kunnen tikken, 
want het is echt de moeite 
waard. In december komt 
Tony Anthony zelf naar Bel-
gië. In de aanloop van zijn 
tournee in ons land, had 
Wegwijzer een exclusief 
interview met deze inmid-
dels heel druk bezette ex-
Kung- Fustrijder.
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In Vlaanderen
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Tony AnThony
De echte overwinning van een

wereldkampioen Kung Fu
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Meer info en boekenverkoop
op www.getemdetijger.be
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maar ik was niet bang omdat ik wist 
wat ik een ander kon aandoen. Als 
christen kan ik nu oog in oog staan met 
de dood, en nog ben ik niet bang, want 
God is bij mij. 

Ten slotte nog dit: we leven in een 
omgekeerde wereld. Al wat goed, zuiver  
en nobel is, noemen we saai en slecht. 
Een film waarin niemand een goed pak 
rammel krijgt, is saai. Wat slecht, wal-
gelijk en gemeen is, noemen we tegen-
woordig leuk entertainment. Iemand 
pijn berokkenen is blijkbaar iets waar 
mensen graag naar kijken. Onze samen-
leving is zonder overdrijven flink rot, 
en zolang we God erbuiten houden, zal 
het er niet beter op worden.

: Bij het lezen van uw boek kreeg ik de 
indruk dat u, na al die jaren van afwijzing 
door uw ouders en grootouders, bij God 
eindelijk de onvoorwaardelijke liefde vond 
die u van kinds af moest ontberen. 

Mr. Anthony: Er is helemaal niets in 
deze wereld dat echt is, dat van tel is, 
dat waardevol is. Alleen God kan zin 
geven aan iemands leven. We lezen in 
de Bijbel dat God heilig is, en dat Hij 
niets dat niet heilig is, kan toelaten in 
de hemel, anders zou het de hemel 
niet meer zijn. Wij mensen hebben alle-
maal een ziel en een lichaam, en de ziel 
leeft voor eeuwig verder na onze dood, 
ofwel in de hemel, ofwel in de hel.

Aangezien iedereen vroeg of laat tegen 
God ingaat, door een leugen, bedrog, 
jaloezie, hoogmoed,... is eigenlijk  
niemand het uit zichzelf waard om bij 
God te komen. Gelukkig heeft God zelf 
in een oplossing voorzien, uit liefde 

voor de mens. 

Het goede nieuws bestaat erin dat God ons wil vergeven.  
Jezus Christus is naar onze wereld gekomen om een 
volmaakt leven te leiden, en in onze plaats de straf te 
dragen die wij verdienden omdat we Gods wet over-
treden hebben. Wanneer we dus geloven dat Jezus dit 
ook voor ons persoonlijk heeft gedaan, en we:

1ste …ons afkeren van alles in ons leven waarvan 
we weten dat het niet juist is en daarover onze 
spijt betuigen aan Jezus. 

2de  …ons leven overgeven aan Jezus Christus, 
Hem als God aanvaarden en bereid zijn te 
doen wat Hij van ons vraagt in ons leven;

Dan mogen we ervan overtuigd zijn, geloven dat ons 
eeuwige leven na onze dood in de hemel, bij God, zal 
zijn. Wanneer we na onze dood bij Hem zullen komen, 
zal Hij zeggen: ‘Mijn prachtige zoon of dochter, jij hebt 
de genade en de vergeving aanvaard die mogelijk is 
geworden door de dood van mijn enige volmaakte 
zoon Jezus Christus. Welkom in de hemel!’

: Wat verwacht u van uw bezoek aan België?

Mr. Anthony: Twee dingen: het eerste is vertellen over 
mijn bekering tot Jezus Christus aan zoveel moge-
lijk mensen als mogelijk is. Het tweede: mensen die 
al geloven helpen en steunen om het goede nieuws  
verder te verspreiden. Wij leven in een wereld die snakt 
naar hoop, dus ik sta te popelen om de hoop die mij zo 
grondig heeft veranderd 18 jaar geleden rond te bazui-
nen. Iemand heeft ooit gezegd: ‘als je een medicijn  
had gevonden dat mensen helpt om van kanker te 
genezen, dan zou het ondenkbaar zijn dat voor jezelf 
te houden. Hoeveel erger zou het wel niet zijn als wij 
zwegen over hoe je genezen kunt worden van zonde!’ 

Wel, ik weet hoe je daarvan kunt genezen, en daarover 
kom ik vertellen in België. 

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven
en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ... !

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.
 Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou.  

Want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper.  
Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er
 doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.
 God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven  

in gehoorzaamheid aan Zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien,  
ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien.  
De mensheid heeft geopteerd voor het tweede.

3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.
 De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen  

om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit.  
Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact  
te maken met God.

4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.
 Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de 

straf voor je misstappen op zich genomen, toen Hij stierf aan het kruis.  
Als gevolg daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier 
staat er niets meer tussen jou en God in.

5. Geef je leven over aan Jezus Christus.
 Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou, die je niet op eigen 

houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. 
Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je 
dat doet, schenkt Hij je volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen 
en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen,  
onder andere door het lezen van de Bijbel.

waarheden
    die je moet weten over God

Gesprek



Diezelfde avond was er bingo. Namens onze voorziening mocht 
ik een cheque van een serviceclub in ontvangst nemen. Een 
man, uitgedost in een kraaknet kostuum, stapte op me toe om 
de hand te schudden. 
‘Zo zien we elkaar eens onder andere omstandigheden’, lachte 
hij. Tja, andere omstandigheden waren dit wel. Ik herkende de 
man, maar van waar? Ietwat verveeld, vroeg ik hem: ‘Waar ken 
ik je van?’ 
‘Misschien doet mijn pak er iets toe. Met laarzen zou je me  
misschien vlugger herkennen’. En ja, nu had ik het, de uitbater 
van de carwash, waar ik wel eens mijn auto ging wassen, de 
man met de laarzen. 

Dit hele gedoe deed me denken aan de eerste keer dat ik  
uitgebreid in contact kwam een evangelisch christen, iemand 

die geloofde dat God bestaat en die er zelfs van overtuigd was 
dat je die God persoonlijk kunt leren kennen.
Die christen was toen voor mij heel herkenbaar, maar ook later 
bepalend voor mijn leven. Nee, niet aan één of ander kruisje 
om zijn hals, noch aan het stijve gedoe dat ik dacht te mogen  
verwachten. Integendeel: hij was een op en top opgewekte 
kerel, die ook echt leek te geloven wat hij me vertelde. Het zag 
ernaar uit dat die God over wie hij enthousiast vertelde, ook 

n functie van mijn werk 
volgde ik een studiedag 

over ‘Management’ in de 
gebouwen van de Kortrijkse 
Universiteit. Na de voor-
middagsessie kwam de eer-
ste spreker bij mij aan tafel 
zitten tijdens de broodjes-
lunch. 

‘Hoe bevalt het, Yvan?’, floepte 
hij meteen eruit. Waarschijnlijk 
zag hij aan mijn uitdrukking dat 
ik hem niet meteen herkende. 
‘Henk... ’, vulde hij aan. Weer 
enkele seconden stilte. 
‘Sorry’, repliceerde ik, ‘maar ik 
kan je echt niet thuiswijzen. 

Geef eens een tip.’ 
‘Henk uit Wulvergem’, zei hij. Ja, Wulvergem 
kende ik wel. Daar werkte ik nu al ruim 20 
jaar in een voorziening voor mensen met 
een mentale beperking. Maar ‘Henk’ kon 
mijn geheugen niet opfrissen. 
‘Doedelzak’, riep hij uit. Ja, nu werd alles 
me duidelijk. Henk met de doedelzak. 

In Wulvergem was er inderdaad een  

doedelzakspeler die al een paar keer was 
komen spelen bij één of andere festiviteit. 
Zo ook bij onze kerstboomverbranding, 
waarbij we het hele dorp hadden uitgeno-
digd. 
‘Maar had je vooraan gestaan met 
je Schotse rok, dan had ik je meteen  
herkend’, grapte ik.

I

bleek te bestaan. En ook zijn aan-
dacht voor de Bijbel, die hij zonder 
problemen als Gods Woord bestem-
pelde, viel me op, al vond ik het zelf 
wat overdreven.

Tot ik zelf op onderzoek ging. Ofwel 
was deze jonge man in één of andere  
sekte beland, ofwel sprak hij de 
waarheid... Uiteindelijk bleek wat 
hij uitbazuinde allemaal nog zo 
gek niet. Een God die je persoonlijk 
kunt leren kennen. Dan zou moeten  
duidelijk worden dat ook ik hem 
kan leren kennen, of niet? En de  
Bijbel, die me altijd al zo een saai 
en dood boek leek. Vooral wanneer 
ik terugdenk aan de school, en de 
manier waarop de Bijbel aan ons 
voorgesteld werd.

Ik ben eindelijk op onderzoek 
gegaan met de bedoeling die man 
te helpen, hem te verlossen van zijn 
waanideeën. Maar ik heb de wer-
kelijkheid leren kennen of liever: 
ik ben gebeten door zijn enthousi-
asme. Die God bestaat echt en hij 
is ook persoonlijk te kennen. En 
Hij verandert nog steeds levens en 
wil ook jouw leven met zingeving 
en blijdschap vullen. Het is geen  
illusie: ik heb het ervaren, het is  
werkelijkheid. Heb je die werkelijk-
heid onderzocht en plots begrepen,  
dan kan je er niet meer over  
zwijgen. En daaraan... herken je 
dus een christen. En als het goed 
is, stralen die rust en die blijdschap 
bovendien van zijn gezicht. 

Ik ben eindelijk op onderzoek gegaan met 
de bedoeling die man te helpen, 
hem te verlossen van zijn waanideeën.
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Nadenken

Waaraan te herkennen…?

Yvan Thomas

"Hij verandert 
nog steeds 

levens en wil 
ook jouw leven 
met zingeving 
en blijdschap 
vullen. Het is 

werkelijkheid."



Resultaten

1.  Op de eerste vraag hebben de 
meeste deelnemers evenveel b als c 
geantwoord. Misschien kunnen we 
hieruit concluderen dat de Vlamingen  
geen idee hadden welke kant het 
met de politiek zou uitgaan aan 
het begin van de zomer, aangezien 
beide antwoorden elkaar tegen-
spreken. Slechts een kleine minder-
heid geloofde in de stabiliteit van 
de regering.

2. De deelnemers waren nagenoeg 
onverdeeld in hun pessimistische ver-
wachting dat de olieprijzen zouden 
blijven stijgen.

3. Op de vraag of de brandstofprijzen  
in België te vergelijken zijn met 
andere landen, bleek de helft te 
vrezen dat het bij ons duurder 
was, terwijl de andere helft denkt 

dat de prijzen inderdaad vergelijkbaar zijn met andere  
landen.

4. Op de vraag of de koopkracht daalt voor de gewone 
mensen heeft een grote meerderheid volmondig ‘ja’ 
geantwoord.

5. Van de opwarming van de aarde ligt maar een heel kleine  
meerderheid wakker: de deelnemers geloven dat het 
wat dat betreft dus nog alle kanten op kan.

6. Over de toekomstige generaties hoeven we schijnbaar 
niet echt wakker te liggen, die meerderheid gelooft 
dat zij even gelukkig zullen zijn als wij. Een minderheid 
denkt dat zij ongelukkiger zullen zijn, terwijl helemaal 
niemand denkt dat zij gelukkiger kunnen worden.

7. Een meerderheid gelooft dat, als we er al gelukkiger op 
worden, we er op moreel vlak op achteruit boeren. 

8. Bijna niemand gelooft dat ‘geloven’ slecht is voor ons 
geluk. Geloven heeft, volgens de deelnemers eigenlijk 
weinig invloed, maar als het een rol speelt, wordt die als 
positief ervaren.

9. Een meerderheid vindt dat de wetenschap het best 
weet wat goed voor ons is. Evenveel mensen als zij die 
‘het geloof ’ hebben aangestipt, hebben er een bolletje 
aan toegevoegd: ‘ikzelf ’.

En u,  wordt u er gelukkiger op, naarmate de koop-
kracht daalt? Zit u ermee in hoe de wereld waarin uw 
kinderen of kleinkinderen opgroeien eruit zal zien? 
Hangt ons welzijn af van de wetenschap, of zijn andere 
factoren meer van belang?

Met dank aan de evangelische kerk ‘De Akker’ in Maldegem 
http://deakker.googlepages.com

T ijdens de zomer werd tijdens een braderie in Maldegem een 
enquête gevoerd onder voorbijgangers. Misschien kun je ook de 

enquête voor jezelf eens invullen, en de resultaten vergelijken met wat 
andere Vlamingen hebben geantwoord. De vragen kunnen al achter-
haald zijn wanneer ze hier verschijnen, maar je kunt je de actuele  
kwesties van de afgelopen zomer vast nog herinneren. Zeker wat 
politiek betreft zullen we 2007-2008 niet licht vergeten.

1. Geloof je dat de Belgische regering

a. De volledige termijn zal uitdoen
b. Nog meer dan een jaar zal volhouden
c. Binnenkort zal vallen?

2. Geloof je dat
a. De olieprijzen nog zullen stijgen
b. De olieprijzen min of meer stabiel 

zullen blijven
c. De olieprijzen zullen moeten dalen?

3. Geloof je dat benzine en diesel in 
ons land
a. Duurder zijn dan in andere landen
b. Ongeveer gelijklopend zijn met 

die in andere landen
c. Goedkoper zijn dan in andere landen?

4. Geloof je dat de koopkracht bij de 
gewone mensen
a. daalt
b. ongeveer stabiel blijft
c. stijgt?

5. Geloof Je dat de opwarming van 
de aarde in uw leven
a. Grote veranderingen zal teweeg-

brengen
b. Kleine veranderingen zal teweeg-

brengen
c. Bijna geen veranderingen zal 

teweegbrengen?

6. Geloof je dat de toekomstige 
generaties 

a. Gelukkiger zullen zijn dan de onze
b. Ongeveer hetzelfde gevoel van 

welzijn zullen kennen
c. Ongelukkiger zullen zijn dan de 

onze?
7. Geloof je dat de mens in het alge-

meen op moreel gebied
a. Beter wordt
b. Dezelfde blijft
c. Achteruit gaat?

8. Geloof je dat geloven op ons 
gevoel van welzijn
a. Een positieve invloed heeft
b. Weinig of geen invloed heeft
c. Eerder een negatieve invloed 

heeft?
9. Wie mag volgens jou bepalen wat 

goed of niet goed is voor de mensen?
a. De politiek
b. De wetenschap
c. Het geloof
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Leven

Enquête braderie in Maldegem

Marieke Rommel

Bijna niemand 
gelooft dat 

‘geloven’ slecht 
is voor ons 

geluk.



Stephen Hawking geeft in zijn ‘A Brief 
History of Time’, een werk dat een 
wereldwijd succes is, een overzicht van 
wat wij als mens hebben bijgeleerd in de 
loop der eeuwen. We hebben redenen  
om trots te zijn over de prestaties van 
de wetenschap, maar er is ook reden 
tot bescheidenheid, want astronomen 
hebben onlangs ontdekt dat ze zo 
eventjes 50 miljard melkwegstelsels 
over het hoofd hadden gezien, onge-
veer 8 miljard jaar fout zaten met hun 
schattingen over de leeftijd van het 
heelal, en... zeg het niet verder, dan is 
er ook nog de zgn. ‘zwarte materie’ die 
ongeveer 90 percent van het heelal in 
beslag zou nemen, alleen is ze nog niet 
aantoonbaar ontdekt. 

De eerste Apollomissies staan nog 
in ons collectieve geheugen gegrift. 
Over de eerste waren de ingenieurs 
erg trots omdat er niet minder dan 5 
miljoen onderdelen perfect moesten 
samenwerken in het ruimtetuig. Einde-
lijk werd de Aarde vanuit een afstandje 
zichtbaar als ‘een planeet van gemid-
delde omvang die rond een gemid-
delde ster draait in de buitenste cirkels 
van een gewone melkweg, die op zijn 
beurt slechts een van de miljarden stel-
sels in de observeerbare ruimte is.’ 

Voor de astronauten aan boord van 
Apollo zag die kleine, ordinaire planeet  
er heel goed uit. Een van hen, Jim 
Lovell, herinnert zich, ‘ het was gewoon 
een planeet tussen de planeten, vier 
keer groter dan de maan. Maar alle 
hoop, alle leven en al wat de beman-
ning van Apollo 8 kende en liefhad 
bevonden zich daar, op die planeet, 
en daarom was het de mooiste van het 
hele heelal.’

�0 �1

Wetenschap

vert.: Marieke Rommel

Het heelal ten voordele van de mens

Naar ‘Jesus and the Big Bang’, 

Philip Yancey

Wetenschap-
pers hebben 
er nog steeds 

een vette kluif 
aan te bewij-
zen hoe het 

allemaal  
tot stand is 
gekomen.

‘Hoe is dit ooit begonnen?

Wat ligt er aan de basis van 

dit zich steeds verder 

ontwikkelende wonder?’



Wetenschappers hebben er nog steeds 
een vette kluif aan te bewijzen hoe het 
allemaal tot stand is gekomen. Een van 
hen, de astronoom Chet Raymo legt het 
eenvoudig uit, ‘Als alle zandkorrels van 
alle stranden op de Aarde kleine univer-
sums waren, dat wil zeggen onderhevig 
aan de wetten van de fysica zoals wij die 
kennen, en er zou er slechts eentje zijn 
waar er intelligent leven mogelijk is, 
dan zou dat ons heelal zijn. 

Laten we in plaats van door een telescoop 
nu even door een microscoop kijken:  
er is weinig dat zo verbazingwekkend is als 
DNA. Wanneer je naar al die ongelofelijk 
ingewikkeld samengestelde en in elkaar 
gevatte stukjes software en hardware 
kijkt, kan je niet anders dan je afvragen:  
‘Hoe is dit ooit begonnen? Wat ligt er 
aan de basis van dit zich steeds verder 
ontwikkelende wonder?’ Van alle vragen 

is de dit de belangrijkste: ‘Hoe is de Genetische Code, 
samen met alle vertaalmechanismen, ontstaan?’

De meerderheid van deze wetenschappers delen  
Hawkings agnostische* houding, maar ze zijn het er alle-
maal over eens dat het heelal er met een enorme preci-
sie op ingericht is om intelligent leven op deze planeet 
mogelijk te maken. Dit wordt onder wetenschappers ook 
wel het ‘antropische’ principe genoemd, namelijk gericht 
op het bestaan en het onderhoud van de mensensoort. 
Met welk doel het heelal zo is ingericht? Die vraag ligt 
buiten het domein van de wetenschap.

Waarom? Het is vast gewaagd om te denken aan Jezus, 
die in de Bijbel iets prijsgeeft over zijn oorsprong: ‘Zo 
sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel 
en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de groot-
heid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 
Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de 
macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwi-
ge leven te schenken.' En verder: 'Vader, u hebt hen aan 
mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen  

Verklaring

Antropisch: het heelal zit zo in 
elkaar dat het bestaan en het 
onderhoud van de mens in stand 
houdt. 

Van de Schep-
per van dat het 

heelal krijgen we 
de belofte dat 

zijn kinderen bij 
Hem zullen zijn 

en mogen delen 
in zijn tijdloze 
eeuwigheid.

DNA beter in beeld
De drie-dimensionele representatie van 
een DNA-proteïne complex, ontwikkeld 
via fluoriserende energitsiche energie 
transfer, helpt de onderzoeker om het 
DNA van chromosonen te begrijpen.Be
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zij de grootheid zien die u mij 
gegeven hebt omdat u mij 
al liefhad voordat de wereld 
gegrondvest werd.' (Johan-
nes hfdstk. 17 vers 1-3 en 24).  
Vanaf het begin, of zelfs voor 
het begin, had God de wil om 

de liefde die Hij afspiegelde op zijn Zoon, te delen met 
andere wezens.

De Aarde is om die reden volgens het antropische prin-
cipe ontworpen. 'De genade van God', zo schrijft Paulus, ‘is 
ons gegeven in Christus voor het begin der tijden’ (2 Timo-
teus hfdstk. 1 vers 9). Het offer waardoor Jezus het ons 
mogelijk maakte om tot een volmaakte God te naderen  
werd gekozen voor ‘de Schepping van de wereld’ (1 Petrus 
hfdstk. 1 vers 20). 

Stephen Hawking citeert Augustinus wanneer hij stelt 
dat er een God moet bestaan buiten de tijd. Wij leven in 
een universum dat beperkt is qua tijd en ruimte, maar bij 
God bestaat deze beperking niet. Onze zon, die ongeveer 
op middelbare leeftijd is voor een zon, zal binnen de 5 
miljard jaar uitgebrand zijn. Er zijn wetenschappers die 
zeggen dat het goed mogelijk is dat zelfs het heelal kan 
ontploffen. Maar van de Schepper van dat alles krijgen 
we de belofte dat zijn kinderen bij Hem zullen zijn en 
mogen delen in zijn tijdloze eeuwigheid.

De meerderheid van deze wetenschappers delen Hawkings agnostische houding, 
maar ze zijn het er allemaal over eens dat het heelal er met een enorme precisie op 

ingericht is om intelligent leven op deze planeet mogelijk te maken. 

Het heelal is dus geen eenzame plek, 
want Gods liefde voor de mens overtreft 
tijd en ruimte. Als ‘antropisch’ principe 
kan dat tellen.

* 'agnostisch': Het woord is afgeleid van het 
Griekse gnoosis (weten) met het voorvoegsel a 
(niet). Een agnost is dus "iemand die (het) niet 
weet", die niet weet of er een God is of niet.

Aan de misdaadjournalist Peter 
R. de Vries werd gevraagd  

gesteld: 'Wat zou je doen als  
Jezus nu binnenkwam?'  

'Dan zou ik me achter mijn oren 
krabben en denken: heb ik het 

altijd verkeerd gezien?'

�� ��

Wetenschap



Ook iets prachtigs 
gevonden of over-
weldigend moment 
meegemaakt ? Schrijf 
of teken je verhaal en 
zend het naar:

Redactie 
Wegwijzer 
Moerkerksestweg 56 
8310 Brugge.
Of mail door naar 
wegwijzer@hetgoede-
boek.be.
Vergeet niet je naam 
en adres te vermelden.

Uit de mooie inzen-
dingen worden drie 
winnaars geloot. Elk 
krijgen ze een leuke 
verrassing toegestuurd.

Els merkte dat het pad waar 
ze liepen steeds moeilijker 
begaanbaar werd. Hoewel ze op 
een bewegwijzerd wandelpad 
waren leek het er toch op dat het 
niet veel gebruikt werd. Vader 
liep voorop, dan volgde haar 
broer Peter, en achter haar sloot 
moeder de rij. Het pad werd 
steiler. Vader zocht zich een weg 
steeds verder naar boven en 
de anderen volgden hem op de 
voet. Even kon er gerust worden 
op een vlakke plaats. Vader zei 
dat het nu niet mee ver was. De 
drinkbus ging rond en iedereen 
kreeg een wafel. Vader pakte de 
wandelkaart uit z’n rugzak en 
liet zien waar ze waren en waar 
ze naar toe gingen. ‘Hoe lang 
moeten we nu nog stappen’, 
vroeg Els. ‘Ik schat een klein 
kwartier’, zei vader die de kaart 
terug in de rugzak stak.

Inderdaad, na een 10-tal minuten 
kwamen ze aan het einde van 
het beboste gebied. ‘Kijk’, zei 
vader, en hij wees in de richting 
van een soort houten balustrade 

waarachter je alleen maar lucht en wolken zag. 
Zo vlug ze konden gingen ze er naar toe. 
Els kon haar ogen niet geloven. Vóór haar 
ontvouwde zich een prachtig overweldigend 
panorama.

In de verte zag ze een benevelde bergketen met 
besneeuwde toppen. In de diepte zag ze het diep 
blauwe meer met aan de oever het stadje waar 
ze de tocht begonnen waren. ‘Kijk daar links 
achter die bomen rij ligt onze camping’. Els was 
vol verwondering. Even verder stond een bank 
waar ze met z’n vieren gingen zitten. Vader pakte 
een blaadje van een scheurkalender dat hij had 
meegenomen en las de tekst voor die er op stond. 
O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op 
de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan 
de hemel...

Nou dat vond Els best een passende tekst bij dit 
prachtige vergezicht. 
‘En vind je het daarom zo'n bijzondere plek’, 
vroeg Els haar Vader. ‘Ook’, zei hij, maar voor hij 
zijn zin kon afmaken kwam moeder tussen. ‘Je 
vader heeft me hier gevraagd of ik met hem wilde 
trouwen! Leuk hé’.
‘En heb je toen ja gezegd?’ 
‘Maar natuurlijk slimmeke’, zei Peter al lachend. 
En dan moesten ze alle vier lachen.

Anne Seekles

prijsvraag

“Je hoort vaak van mensen als ze zich tot God bekeren, dat dat met een 
grote emotionele lading gepaard gaat. Maar ik ben eigenlijk gewoon na 
gaan denken en heb een aantal keuzes gemaakt. Zo vind ik bijvoorbeeld 
dat je consequent moet zijn. Je zegt of : “Er is geen God” - en als mensen dat 
vinden en daarvan overtuigd zijn heb ik daar veel respect voor - of je vindt 
dat er wel een God is.

Wat ik heel vervelend vind, is dat er mensen zijn die zeggen: “ik denk wel 
dat er wat is” en er vervolgens geen aandacht aan geven. Ik vind dat je dan 
toch een soort onderzoeksplicht hebt.”

�� ��
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Prachtig vergezicht

Antoinette Hertsenberg

Uit Ongelooflijk

Onderzoeksplicht
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JIJ
Je hoort vaak van mensen ...

... en jij ?



Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Naam:   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

✃

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke 
bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Ontdek de Bijbel per post

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer?
Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur ‘m op, en jij of je kennis ontvangt per post  
voortaan viermaal per jaar Wegwijzer.

Je betaalt slechts e 7 voor een heel jaar. ✃

   Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam:   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Ik schenk een abonnement

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Abonnement

Goed nieuws
per telefoon
Goed nieuws
per telefoon

Wegwijzer...
is een uitgave van evangelische  
christenen. Er zijn wereldwijd  
honderdduizenden evangelische 
kerken. In België zijn er zo’n  
driehonderd door de overheid 
erkende evangelische kerken.  
(Je leest er meer over op  
www.alliantie.org). 
We geloven wat de Bijbel zegt  
over God en de mens.  
God heeft de mens lief en wil ons 
nieuw leven geven.

Coördinatie: Dieter Schleppi, p/a
Moerkerksesteenweg 56, 8310 
Brugge.
Tel.: 050 37 54 57
Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be
Redactie: Jan Leplae, Johan Leroy, 
Marieke Rommel, Dieter Schleppi, 
Yvan Thomas.
Zetwerk: Sonja Tanghe
Vormgeving: Jehtron

Corresp. bijbelcursus: Erwin Declerck

© Overname van artikelen is mogelijk,  
mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

Als je behoefte hebt 
aan een bemoedigende,  

inspirerende & opbouwende  
boodschap, bel dan  
naar 011 28 35 52

Als je behoefte hebt 
aan een bemoedigende,  

inspirerende & opbouwende  
boodschap, bel dan  
naar 011 28 35 52

Jezus, U bent anders….
U nam het op voor de echtbreekster toen allen zich van haar afkeerden.
U nam uw intrek bij de tollenaar toen allen hem verachten.
U riep de kinderen bij U toen allen ze wilden wegsturen.
U vergaf Petrus toen hij zichzelf veroordeelde.
U prees de offervaardige weduwe, toen zij door iedereen over het hoofd werd gezien.
U beloofde de moordenaar het paradijs toen allen hem verwensten.
U maakte Paulus tot uw werktuig toen allen hem als vervolger schuwden.
U ontweek de roem toen allen U koning wilden maken.
U hield van de armen toen alleen de rijken in tel waren.
U genas zieken die door allen waren opgegeven.
U zweeg toen allen U aanklaagden, bespotten en mishandelden.
U stierf aan het kruis toen allen hun Pascha vierden. 
U stierf voor mij toen ik nog in zonde leefde.
U stond op uit de dood toen allen meenden dat het einde gekomen was.

Jezus, ik dank U, dat U anders bent.

(schrijver onbekend)

WAT MAAKT                                    ZO ANDERS?

Niet alleen kun je de Bijbel in boekvorm bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op internetsites kun je 
meer te weten komen over de Bijbel, naslagwerken, bijbelevenementen, verenigingen, organisaties, 
enz... Neem alvast een kijkje.

ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en 
radiouitzendingen op de nationale zender. De radio-uitzendingen 
kunt u beluisteren elke 1ste en 3de  woensdagavond van de maand, om 
19 uur, en in de voormiddag op christelijke feestdagen,  op Radio 1. 

De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.www.erts.org

JEZUS



Vriendelijk aangeboden door:
van de Schepping

Een vriendelijk woord 
dat vandaag van de 
boom valt, 
kan morgen 
vruchten dragen.

Joodse wijsheden

Genieten
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