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oewel ik blij ben dat de zomer voor de deur staat en ik 
niet kan wachten tot de temperatuur stijgt tot tropische 
waarden, kleeft er één nadeel aan het mooie weer. Dat 

nadeel heeft acht poten en veel familieleden, die op zichzelf ook 
weer duidelijk nadelen zijn en hebben. Het perceel waarop ons huis 
staat, is vergeven van de spinnen. Zodra je een voet buiten de deur 
zet, stap je in een terrarium. 

Ik heb altijd gedacht dat spinnen herfstbeesten zijn, maar dat is 
niet zo. Zodra de temperatuur omhoog gaat, ontwaken de geleed-
potigen uit hun winterslaap. Misschien hebben ze een kwade 
droom over zich gehad of misschien hebben ze gewoon honger, feit 
is dat ze onmiddellijk in optocht het huis in trekken, zoekende wie 
ze kunnen verslinden. Dat zijn wij  niet, maar spinnen denken van 
wel. Een ernstige misrekening is dat. Zodra wij uit een ooghoek 
iets zien bewegen, slaan we erop. Meestal met een zwaar boek. 
Dat we vervolgens niet meer op durven te pakken uit vrees voor 
wat er aan de onderkant aan vastgeplakt zit. Onze vloer ligt dus 
vol met boeken, als eilandjes dobberend in een plankenhouten 
oceaan. Voor het opruimen van de boeken zijn wij niet moedig 
genoeg, daar is toch een Held (lees: een man) voor nodig.

Het nare van de huisspinnen die wij hier hebben, is dat ze nogal uit 
de kluiten gewassen zijn. Het zijn Enaksspinnen. Groot, zwart en 
harig. Al gauw een halve meter doorsnee, schat ik zo. Hoeveel 
mensen ook zeggen dat spinnen nuttig en vriendelijk zijn, hun reto-
riek is aan mij niet besteed. Ik ben in staat de brandweer te bellen 
zodra er iets met acht poten in mijn blikveld aan de wandel gaat. 
Meestal wandelen ze trouwens niet, ze rennen. Heel hard. ‘Hard-
lopers’, noemt kind ze. En hardlopers zijn nu eenmaal doodlopers. 
Wil je als spin hier in huis enige overlevingskans hebben, dan kun je 
het beste stil in een hoekje blijven zitten. En vooral niet bewegen. 
Geen poot. Laat staan acht. 

In deze Contact gaat het verder niet over spinnen, wel over bewe-
gen. Bewegen is gezond. Behalve voor spinnen dan. Lezen over 
bewegen is ook gezond, het houdt uw brein fit. Daar leveren we 
met dit nummer graag een bijdrage aan. Hopelijk beweegt deze 
Contact u tot lezen, denken en doen.  7

REDACTIONEEL

Wil je als spin 
hier in huis 
enige over

le vingskans 
hebben, dan kun 
je het beste stil 

in een hoekje 
blijven zitten

H
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We dienen hem en we eren hem. Maar als we dat niet dagelijks 
doen, kan ons geloof versloffen. Dan wordt ons geloof een 
zittend beroep, in plaats van een actief deel van ons leven. 

Op de hoogte
Eén manier om je geloof in conditie te houden bestaat uit het 
getuigen daarvan. Daarvoor hoef je geen wereldvreemde te 
worden. Paulus haalt in het genoemde tekstgedeelte een citaat 
aan van een dichter die hij verder niet bij naam noemt. In het 

algemeen denken we dat Aratus (315-240 
voor Christus) het zo gezegd heeft in één van 
zijn gedichten. Maar de zinsnede is ook te 
vinden in het gedicht voor Zeus van Cleanthus 
(331-233 voor Christus). Het feit dat Paulus 
deze zin overneemt, laat zien dat hij goed op 
de hoogte is van de Griekse literatuur. Hij 
weet hoe zijn tijdgenoten denken. Hij leest de 
krant uit zijn tijd, zou je kunnen zeggen. Kent 
het nieuws en weet wat er speelt. Mede 

daarom is hetgeen Paulus verkondigt ook acceptabel en rele-
vant. En dat is een opsteker voor ons. Als wij over God willen 
vertellen, is het handig dat we de taal van onze tijd kennen. En 
vooral: dat wij door wie wij zijn en hoe wij zelf in het leven staan 
kunnen laten zien wat God voor ons persoonlijk betekent. 

God is verweven met ons mensen. Hij is de bron van liefde. 
De kracht die helpt groeien en veranderen. De hulp om vol te 
houden. Hij wil betrokken zijn bij ieders leven. Actief betrokken 
zijn.  7

r was een aanbieding en ik kreeg een rondlei-
ding door de school met moderne martel-
werktuigen. Na een intensieve uitleg die me 

duizelde, bleef vooral de laatste opmerking van mijn 
toegewezen sportcoach me bij. Hij bedoelde het vast 
goed. ‘Nou, zullen we u dan maar inschrijven? Er is véél 
winst voor u te behalen.’  En bedankt, Kevin! Maar je 
hebt natuurlijk wél gelijk. Er is veel winst te behalen 
als je eerst nagenoeg niks doet en dan besluit flink te 
gaan bewegen voor een betere conditie. De 
insteek was overduidelijk. 

Conditie
Maar is dat niet met meer dingen zo? Dat er 
flinke winst te boeken valt als je iets gaat 
doen wat je eerst niet deed? Neem nou je 
geloofsleven. Hoe meer je daarin investeert, 
hoe meer je het voelt en hoe meer het deel 
van je wordt. Als je er niks aan doet, doe je 
jezelf te kort. Net zoals bewegen je helpt je conditie 
op peil te houden, helpen de ‘oefeningen’ die je doet 
voor je geestelijke gezondheid om die op peil te 
houden. Je geestelijke conditie is minstens zo belang-
rijk.

Leven, bewegen, zijn
Handelingen 17:28 zegt: ‘Want in hem leven wij, bewe-
gen wij en zijn wij.’ Het gaat hier over God. Tot hem 
bidden we, over hem spreken we en in hem geloven we. 

MEDITATIE

Vorig jaar besloot ik voor de zoveelste keer mijn goede voornemen 
om te zetten in daden. Ik heb me bij de sportschool om de hoek aange-
meld. Mijn grotendeels zittend beroep laat sporen na, zeg maar. En 
daar wilde ik opnieuw wat aan doen.

E

 JOANNE BALK

God helpt ons 
groeien en 
veranderen

Bewegen in God
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Wees zelf het goede voorbeeld! 
Dat begint al heel dichtbij jezelf. Hoe vaak neem ik de auto? Hoe 
breng ik de kinderen naar school? Hoe breng ik ze naar sport of 
naar muziekles? Hoe doe ik de dagelijkse boodschappen?
Maandagmiddag is mijn heen en weer fietsdag. Dan gaat een aantal 
van onze kinderen naar muziekles. Dit gebeurt op de fiets (tenzij 
het regent). Direct na school fiets ik met Sophie naar de muziek-
school. In de twintig minuten dat zij les heeft doe ik wat boodschap-
pen en fiets ik met haar terug naar huis. Thuis kan ik op de fiets 
blijven: ook met Luuc fiets ik naar de muziekschool. Wederom wat 
boodschappen en dan met Luuc van de muziekschool meteen door 
naar judo. Daarna  naar huis. Het is dan inmiddels 17.40 uur… 

Doe zelf ook mee!
Alleen onze jongste vindt speeltuinen leuk. Maar omdat haar 
oudere broers en zus het niet meer leuk vinden, vindt ze het saai. 
Wanneer ik meega en vooral meedoe, vindt ze het wél weer leuk. Ik 
stel vaak voor een vriendin mee te nemen.
Ik ga af en toe met de kinderen op onze trampoline of doe mee met 
een balspel. Dat vinden ze geweldig! Meteen zijn ze alle vier gemo-
tiveerd. Een dag later voel ik het wel in mijn kuiten, maar dat mag 
de pret niet drukken. Alleen is er niets aan, samen is het leuk!

Geef complimenten
Iedereen weet dat complimenten bemoedigend zijn. Complimen-
ten geven energie om door te gaan en het nog eens te proberen. 
Een compliment krijgen geeft ook energie om nog ingewikkelder 
kunstjes te doen, sneller te rennen of nog hoger te springen. 

Beloon!
Met lekkers belonen werkt altijd. Maar dagelijks koek is niet aan 
de orde. Lekker fruit of smoothies van fruit of smoothie-ijs werkt 
ook! Belonen voor een zakcentje gaat ook goed, als beloning voor 
het werken in de tuin, vegen of de auto wassen. 
Kortom: sámen aan de slag om meer te bewegen. Dat werkt het 
beste.  7

e proberen elk weekend te wandelen of te fiet-
sen. De oudste laten we ondertussen wel eens 
thuis; hij komt wel aan zijn beweging. Hij fietst 

dagelijks in totaal 22 kilometer naar school. Eenmaal 
met zachte dwang op pad, vinden ze bewegen leuk, is 
onze ervaring. Af en toe een (verstop)spel, wat fruit of 
iets lekkers onderweg en we horen ze niet meer.
Daarentegen staan ze acuut klaar wanneer ik ze vraag 
om mee naar een klimpark te gaan. Maar het moet 
natuurlijk niet altijd geld kosten… daarom een aantal 
tips over hoe je je kinderen aan het bewegen krijgt.

Richtlijn
De huidige richtlijn voor bewegen bij kinderen is: dage-
lijks één uur matig intensief bewegen en twee keer per 
week intensief bewegen. 
Met matig intensieve inspanning moet je bijvoorbeeld 
denken aan: fietsen, traplopen, hond uitlaten, bood-
schappen doen (te voet of met de fiets), tuinieren, vegen 
en wandelen. Bij intensieve inspanning moet je denken 
aan: voetbal, trampoline springen, zwemmen, skaten, 
dansen en dergelijke. 

‘Gaan jullie mee wandelen?’ ‘Nee’, roepen 
ze in koor! Ons viertal wil steeds minder 
vaak met ons mee de bossen in. Mijn man 
en ik gaan steeds vaker alleen wandelen, 
bijvoorbeeld wanneer ze alle vier naar de 
scouting zijn (waar ze ook bewegen). 

JOSÉ DE JONGH

W

MEDISCH

Geef zelf 
het goede 
voorbeeld

Samen bewegen
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HUBERT JEURISSEN

‘Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de 

Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leve-

ren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg 

maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken (…) Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze 

hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, 

overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 

Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.’

Uit Exodus 13:17-22 (De Nieuwe Bijbelvertaling, Uitgeverij Jongbloed 2004)

In beweging

HET WOORD AAN HET WOORD

1

2

3

4

5

Bijbelgedeelte

Terwijl het volk van God het Pesachfeest vierde, stierven in Egypte de eerstgeborenen onder mens en dier. 
De bevrijding was een feit.

Na 430 jaar (Exodus 12:41) zette het volk zich in beweging. De Israëlieten konden uiteindelijk vertrekken naar het 
beloofde land. Dat land ‘vloeiende van melk en honing’ lag op slechts enkele dagreizen van hun verblijfplaats in 
Gosen. God leidde hen echter in een andere richting – recht de woestijn in!

Het fantastische – ondanks de anticlimax – is dat God met hen mee ging. Hij begeleidde hen door de woestijn op 
een zichtbare manier: wolkkolom en vuurkolom; dag en nacht. Ze hoefden hun hoofden maar uit hun tent te steken 
en ze zagen Gods aanwezigheid.

God leidt ons door de woestijn van dit leven. Door dagen heen van pijn, verdriet, tranen, onzekerheid, vertwijfeling, 
ontgoocheling, ontmoediging … Heb je ook al gemerkt dat Hij er is? Hij laat je niet in de steek!

Laat je maar leiden: ‘Zijn woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad’ (Psalm 119:105). Het beloofde 
hemelse land wacht op je!

EENREGELIG GEBED
‘Dank u wel, trouwe God, voor 
al het goede dat u mij elke dag 
weer geeft.’

vOORBEDE
We doen iedere maandag om 13.30 uur voor
bede voor lezers die ons hierom vragen.  
Wanneer u wilt, kunt u contact met ons opne
men, opdat ook uw naam in deze voorbede 
wordt opgenomen.

WEBSITE
Voor het aanbod van 
onze gratis cursussen, 
verwijzen we u naar  
onze website  
www.esda-instituut.nl

REINDER BRUINSMA
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geval met twee andere broers, Jakobus en Johannes.2 Zelfs Levi, een 
belastingambtenaar, kon zijn uitnodiging niet weerstaan. De Bijbel 
zegt dat Jezus langs het belastingkantoor van Levi liep. Hij zag hem en 
zei tegen hem: ‘Volg Mij. Levi stond op, hij liet alles achter en volgde 
Jezus.’
Je kunt je afvragen: wat zagen deze mannen in Jezus dat hen in bewe-
ging bracht om hem te volgen?

Magnetisch veld
Om dit verklaren moeten we naar de eigenschappen van een stuk 
metaal kijken. Als kind waren wij ongetwijfeld allemaal verbaasd om 
te zien hoe een magneet andere metalen aantrok. Jaren geleden 
ontdekte men dat een magneet uit twee polen bestaat: de noordpool 
en de zuidpool. Tussen de polen lopen denkbeeldige lijnen die het 
magnetisch veld vormen. Wanneer een metaal zoals ijzer in de buurt 
komt van een magneet, gebeurt er iets in het ijzer. Er ontstaat een 
beweging in de ijzerdeeltjes. Ze gaan zich als het ware bewegen in de 
richting van het magnetisch veld. Zo wordt het ijzer aangetrokken 

roeger was ik ook een fanatiekeling die 
meedeed aan marathons. Maar tegenwoordig 
moet ik zeggen dat ik meer een toeschouwer 

ben die lekker op de bank zit en naar de marathon 
kijkt. Maar bewegen is goed voor ons lichaam en ik 
raad iedereen aan om het te doen.

Zij lieten hun netten achter 
Ook Jezus was constant in beweging. In de Bijbel 
lezen wij dat hij van de ene stad naar de andere liep. 
Wat mij opvalt, is dat hij ook anderen in beweging 
bracht. Op een aantal momenten oefende hij een 
bepaalde invloed op mensen uit, zodat zij ook in 
beweging kwamen. Zo lezen wij in het eerste evange-
lie: ‘Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, 
Simon, Petrus (…) en zijn broer Andreas (…). Hij zei 
tegen hen: ‘Kom, volg mij (…). Ze lieten meteen hun 
netten achter en volgden hem.’1 Hetzelfde was het 

OVERDENKING

De aantrekkings kracht van God
v

SILBERT ELIZABETH

Gods liefde brengt ons in beweging
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Liefde
De Bijbel zegt: ‘God is liefde.’4 Hij heeft de mens geschapen en alles gege-
ven wat hij nodig had. Maar de vijand heeft onze voorouders misleid. Hij 
heeft God afgeschilderd als ‘Iemand, die met een blik vol afgunst de 
fouten en tekortkomingen van de mens probeert te ontdekken, om hem 
daarna te kunnen straffen.’5 Om dit verkeerde beeld van God recht te 
zetten en de ware liefde van God aan de mensen te tonen, kwam Jezus 
naar deze aarde. Hij kwam bij de mensen wonen om aan hen te laten zien 
wie God in werkelijkheid is. Hij was de enige kandidaat omdat Hij de 
enige is die de Vader kent.6 En wie kan de Vader 
beter vertegenwoordigen dan zijn Zoon die een 
nauwe relatie heeft met hem? Door zijn genade en 
liefde wilde God, door Christus, zich weer verzoenen 
met de mensheid.
Eenmaal op aarde vergeleek Jezus zichzelf met een 
herder. Hij zei: ‘Hij roept zijn eigen schapen bij name 
en voert ze naar buiten (…) en de schapen volgen 
hem, omdat ze zijn stem kennen.’7  Zoals de herders 
in de oudheid hun schapen zonder geweld of vrees 
leidden, maar alleen door hen te roepen voor hen uitgingen, doet Jezus 
dat ook met zijn ‘schapen’. Er is een band tussen de herder en de schapen. 
Ze vertrouwen op hem. Dit is alleen maar mogelijk als de herder liefde 
toont aan de schapen. Liefde is een magnetisch veld. God zegt: ‘Ik heb u 
liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertie-
renheid.’8 Hij trok de mens ‘met koorden der liefde’.9 Hij dwingt niemand 
om hem te volgen. De aantrekkingskracht van liefde is heel sterk.

De discipelen
Toen Jezus in de buurt kwam van zijn leerlingen straalde hij deze liefde 
uit. Zij hadden zijn liefde in zijn daden en woorden gezien. En de aanblik 
van hem trok hen aan. Beste lezer, ‘liefde wordt opgewekt in het hart van 
degenen die Jezus aanschouwen.’ En het logische gevolg hiervan is: hem 
volgen. De discipelen kwamen in beweging omdat zij door de ‘koorden 
der liefde’ getrokken werden. Wie in de buurt van het magnetisch veld 
van Gods liefde komt, zal zijn aantrekkingskracht voelen. Jezus zei, 
verwijzend naar de aantrekkingskracht van zijn grote offer voor ons: ‘als 
Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot mij trekken.’

‘volg mij’
Jezus is gekomen om alle mensen tot zich te trekken. Net als tegen zijn 
leerlingen zegt hij tegen ons vandaag: ‘Volg mij’. Eenmaal in contact met 
de kracht van zijn liefde word jij ook een klein magnetisch veld van liefde 
dat anderen aantrekt en hen tot God zal leiden, zodat zij ook Gods liefde 
kunnen ervaren. Gods liefde is dynamisch en niet statisch. Het brengt 
ons in beweging. Het is onweerstaanbaar.  7

door de magneet. Men heeft ook ontdekt dat rondom 
een geleidende draad, waar een elektrische stroom 
doorheen loopt, een magnetisch veld wordt opge-
wekt. Deze techniek wordt tegenwoordig gebruikt bij 
de MRI-scanner3 op de afdeling Radiologie. Met 
behulp van magnetisme beeldt de scanner het 
binnenste van het lichaam af. Voordat ik predikant 
werd, werkte ik twintig jaar als röntgenlaborant, dus 
de werking van magnetische velden ken ik uit erva-
ring. Wat merkwaardig is, is dat je het magnetisch 
veld niet kunt zien, terwijl het er wel is. Er is een 
kracht aanwezig die alles beïnvloedt. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik iets raar voelde in mijn buik 
wanneer ik in de MRI-ruimte stapte. Er is daar een 
onzichtbare kracht aanwezig. 
Ik denk dat Jezus dezelfde aantrekkingskracht uitoe-
fende op zijn leerlingen. Een onzichtbare kracht die ze 
in beweging bracht. De vraag is: wat was het?

De aantrekkings kracht van God

Gods liefde is 
een magnetisch 
veld

De marathon is een evene-
ment dat een grote massa 

mensen op de been brengt. 
Als een grote magneet trekt 

de marathon mensen aan 
om hieraan mee te doen. 

Zij zijn lang van tevoren aan 
het oefenen om hun beste 
beentje voor te zetten. Dit 

is noodzakelijk omdat de 
marathon bijzondere fysieke 

eisen stelt aan de atleet. 
De voorbereiding is zwaar, 

maar de lopers gaan ervoor.

Noten
1 Matteüs 4:18-22 NBV.
2 Ibid.
3 MRI: Magnetic Resonance Imaging.
4 1Johannes 4:8 NBG.
5 Ellen White, De Weg naar Christus, blz. 9.
6 In Matteüs 11:27 zei Jezus: ‘Alles is mij toevertrouwd door mijn 

Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de 
Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon 
het wil openbaren.’ NBV.

7 Johannes 10:3,4 NBG.
8 Jeremia 31:3 NBG.
9 Hosea 11:4 NBG.
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ie ben je en wat doe je?
Bert: ‘Ik ben Bert Nab, in de jaren 60 van de 
vorige eeuw geboren in een adventistisch 

gezin. Ik ben bijna 27 jaar getrouwd met Sandra en 
heb drie volwassen kinderen. Ik werk sinds 1990 als 
predikant voor de Kerk van de Zevende-dags Adven-
tisten.’
Patrick: ‘Ik ben Patrick Nab, 23 jaar en opgegroeid in 
een predikantengezin. Momenteel werk-
zaam voor BP Nederland maar ik heb de 
ambitie om in september aan de PABO te 
beginnen.’
 
Wat heb je met beweging, hoe 
belangrijk is het voor je?
Bert: ‘Ik vind het leuk om op zijn tijd een 
fietstocht te maken en regelmatig een 
flinke wandeling. Aangezien ik redelijk wat 
tijd in de auto doorbreng, kan dat geen 
kwaad. Met name het wandelen is belangrijk voor me. 
In de eerste plaats omdat ik lopen leuk vind en in de 
tweede plaats omdat het rust brengt. Wandelen 
schept voor mij ruimte in mijn hoofd.’

Patrick: ‘Net als bij mijn vader is beweging niet zo zeer belang-
rijk voor mij maar het actief bezig zijn in de natuur wel. Ik ben al 
jaren een actief scoutinglid en elk jaar weer ga ik meer genieten 
van wat de natuur ons brengt. Door te wandelen kun je hier 
optimaal van genieten.’ 

Jullie lopen al jaren de vierdaagse van Nijmegen. 
vertel er eens wat over: wie, wat, waar, wanneer, 

waarom en hoe?
Bert: ‘Als kind liep ik altijd al mee met 
de avondvierdaagse. Toen Patrick een 
jaar of 16 was kwam hij opeens met de 
wens om eens mee te lopen met de 
Vierdaagse. We hebben ons toen 
meteen aangemeld. Helaas werd de 
tocht dat jaar afgelast, maar het jaar 
daarop was het zover. Ieder jaar kijken 
we elkaar wel een keer aan met de 
verzuchting: “Waarom vonden we dit 

ook al weer leuk?” Maar toch begint het steeds weer te kriebe-
len. Ik heb de tocht inmiddels vier keer uitgelopen en ben ook 
twee maal vroegtijdig gestopt vanwege een blessure.’
Patrick: ‘Mijn vader legt het helemaal goed uit. Het massale 

INTERVIEW

Bert Nab, redactielid van Contact, en zijn 
zoon Patrick zijn fanatieke Vierdaagse-
lopers. Ze lopen vooral voor zichzelf (en 
elkaar), maar ook een beetje voor het 
goede doel. Aan Contact vertellen ze over 
het hoe, wat en waarom.

Samen bewegen  
voor het goede doel
W

‘We kunnen het 
goede doel van 
harte aanbevelen’
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van de Vierdaagse trok mij heel erg. Ik heb de tocht inmid-
dels vijf keer uitgelopen en ben één keer uitgestapt 
vanwege een knieblessure. Het jaar dat ik de laatste dag 
alleen moest lopen vond ik wel lastig. Ik weet nog goed dat 
ik twijfelde of ik wel zou starten. Eenmaal aan de start had 
ik een aantal leuke gesprekken met medewandelaars en 
zakte de angst weg. Totdat een man een paar minuten voor 
de start tegen mij zei: “Dus jij moet alleen lopen? Is wel 

zwaar hoor!” Wég was het vertrouwen. Gelukkig had ik toch een 
goede wandeldag.’

Wat levert het je op dat je dit doet? Brengt het ook op 
andere vlakken in je leven beweging?
Bert: ‘Behalve dat het rust brengt, is het natuurlijk heel erg leuk om als 
vader en zoon een dergelijke activiteit op te pakken. Vorig jaar zijn we 
samen een weekje naar Oostenrijk geweest en wat gingen we doen? 
Wandelen in de bergen natuurlijk. Overigens merk ik daarbij wel dat 
mijn conditie behoorlijk achterblijft bij die van Patrick.’ 
Patrick: ‘Ik vind het vaak lastig om in mijn dagelijks leven de tijd te 
nemen om tot rust te komen. Tijdens de Vierdaagse kun je niet anders. 
Je gaat vanzelf nadenken over je keuzes en je dromen en dat is erg 
prettig. Zoals mijn vader zegt: het geeft rust’.’

Hoe is het om samen ‘af te zien’?
Bert: ‘We hebben veel steun aan elkaar, al moet ik zeggen dat ik die 
steun meestal meer nodig heb dan Patrick. Het is ook erg oneerlijk. Ik 
loop het hele jaar door en krijg vanaf de derde dag meestal wel last 
van het een of ander. Hij stapt op de dag van de vierdaagse zijn bed uit 
en begint te lopen. Word ik dan toch langzaam oud? Maar het is 
natuurlijk ontzettend leuk om dit samen te doen. Ik ben er stiekem 
ook best een beetje trots op dat Patrick het nog steeds leuk vindt om 
met zijn pa op stap te gaan. Ik geniet er steeds weer van.’
Patrick: ‘Ik vind het erg leuk! Mijn vader noemde eerder de vakantie in 
Oostenrijk, daar heb ik ook erg van genoten. Ik vind het een eer dat 
mijn vader dit met mij wil doen. Wat er ook in het jaar gebeurt, ik weet 
één ding zeker: één week per jaar ben ik alleen met mijn pa (en 44.998 
anderen).’ 

Hoe bereid je je erop voor?
Bert: ‘Ik probeer het lopen door het jaar heen bij te houden. Is er veel 
nattigheid, dan sla ik weleens over, maar een pak sneeuw is geen 
probleem. Helaas gooit de agenda weleens roet in het eten, zodat ik 
minder vaak loop dan ik zou willen, maar ik probeer regelmatig toch-
ten te lopen van een kilometer of twintig. Vanaf het voorjaar bouw ik 
dat dan op naar zo’n 30 tot 40 kilometer. Dat is (meestal) voldoende 
om dan in juli de 4 x 50 kilometer te lopen.’
Patrick: ‘Tja, ik kom eigenlijk niet verder dan van tevoren wat te drin-
ken kopen, mijn schoenen poetsen en mijn wekker op tijd laten afgaan. 
Ik heb iets te weinig discipline en ook tijd om echt veel te trainen. 
Zolang het zo nog goed gaat, vind ik het prima.’
 
Jullie lopen voor een goed doel. Waarom?
Bert: ‘Wij lopen al een paar jaar voor IKN/ADRA. Eigenlijk zijn we daar 
een beetje ingerold. We kunnen het doel in ieder geval van harte 
aanbevelen en doen ook deze keer een oproep om te sponsoren op 
Rabobankrekening 37.83.85.747 o.v.v. 4daagse 2013. Met behulp 
van dit geld wordt noodhulp geboden waar nodig en worden kinder-
projecten gesteund. Eerlijk gezegd ben ik een heel slechte bedelaar, 
maar via mail, twitter en mijn blog komt er meestal toch wel het een 
en ander aan sponsorgeld binnen.’
Patrick: ‘Ik zal hier heel eerlijk over zijn. In de eerste plaats loop ik 
voor mezelf! Dat ik daarnaast wellicht wat geld kan binnenhalen voor 
een goed doel is mooi meegenomen!’  7

Samen bewegen  
voor het goede doel

Oma/Moeder Nab feliciteert beide 
lopers bij aankomst op de laatste 

dag van de Vierdaagse.
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ijna vijftien jaar is hardlopen een wezenlijk 
onderdeel van mijn leven. Mijn liefde voor 
hardlopen is geboren uit frustratie. Ik was 37 

jaar en moest 20 minuten bijkomen in de trein, 
omdat ik 100 meter had gerend om die trein te 
halen. Dat was voor mij de omslag. Voorzichtig aan 
ben ik begonnen met lopen en een klein jaar later 
liep ik mijn eerste marathon in Rotterdam.

Geboeid en geholpen
Runnersworld heeft mij vanaf het begin zowel 
geboeid als geholpen. Thuis komen van het werk en 
het blad op de salontafel zien liggen. En weten dat 
ik morgenavond tijd heb om het van kaft tot kaft 
door te lezen. Zeker de eerste jaren verslond ik 
het. Ik wilde alles lezen en vooral leren. Hoeveel 
groenvoer is goed voor je en welke vitamines kun je 
het beste nemen als ondersteuning van het lopen? 
Hoe bouw je een training op als je een beginner 
bent en krap een kilometer kunt hardlopen zonder 
aan het zuurstof te moeten? Wat is een goede 
opbouw voor een vijf kilometerloop, de tien, 

 vijftien of zelfs de halve marathon? En natuurlijk de artikelen 
over de echte toppers. Hoe is het toch mogelijk dat je twintig 
kilometer per uur kunt lopen en dat twee uur lang? De eerste 
keer dat ik het probeerde, verzuurde mijn lichaam van top tot 
teen.

Wedstrijden
Artikelen over wedstrijden lees ik graag, want ik wil mezelf wel 
aan anderen meten. Er zijn ook bijzondere edities. Zoals het 
januarinummer, waarin een selectie staat van marathons die 
plaatsvinden over de hele wereld. Ik heb verschillende keren 
met mijn agenda ernaast gezeten om per maand een wedstrijd 
te plannen ergens op de aarde. Hoe fantastisch moet dat zijn 
om elke maand ergens anders te lopen, in Rotterdam, Berlijn, 
Londen, Hawaï of op de Zuidpool!
Het tweede bijzondere blad is het maartnummer, waarin de 
namen staan van alle hardlopers die de marathon binnen drie 
uur hebben gelopen. Mannen, dan. Voor vrouwen is de limiet 
drie uur en dertig minuten. Waar sta ik op de ranglijst?  
Straks mag ik weer naar buiten om te rennen en daarna op de 
bank genieten van al het moois in de Runnersworld. Zo geniet ik 
dubbel van het lopen. Door het te doen en door erover te lezen.  7

B

JOOST SuPPOOSt

AAD BERGER

MEDIABESPREKING

Bewegen is genieten

Runnersworld is terecht het meest gelezen hardlooptijd-
schrift. Voor mij, als fanatiek hardloper, is het een genot om te 
lezen. Zo wordt op de bank zitten ook deel van het hardlopen!

GEERT HENDRIKS
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het water in beweging bracht. De eerste zieke die dan 
het water inging werd genezen.
Het is meestal verstandig om recht op je doel af te 
gaan, maar soms is het verstandig om dat niet te 
doen, zoals David toen hij in oorlog was met de Fili-
stijnen: ‘Opnieuw wendde David zich tot God, en God 
zei: ‘Ga niet op hen af. Maak een omtrekkende bewe-
ging tot bij de moerbeibomen en val hen in de rug aan.’

Innerlijk bewogen
Er staan in de Bijbel voorbeelden van mensen die God 
bewegen. Het volk Israël had zwaar gezondigd en 
Mozes gaat bemiddelen: ‘Ik zal de berg op gaan; 
misschien kan ik de Heer ertoe bewegen u uw zonden 
niet aan te rekenen.’
Het omgekeerde komt ook voor: Saul ging weer naar 
zijn woonplaats Gibea. Een leger van dappere krijgs-
lieden ging met hem mee, door God daartoe bewogen.
God kan ook bewogen raken. Jeremia vertelt: ‘Is 
Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oog -
appel? Telkens als ik over hem spreek rijst zijn beeld 
in mij op, dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over 
hem ontfermen – spreekt de Heer.’ En ook Jezus was 
vaak innerlijk bewogen.

Wat mensen beweegt
De spreukendichter weet: ‘Een mens kiest in zijn eigen 
ogen altijd de juiste weg, de Heer toetst wat hem 
innerlijk beweegt.’ Ook Paulus weet hiervan, want hij 
zegt: ‘Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat 
de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal 
brengen wat in het duister verborgen is en zal onthul-
len wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God 
het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’
Als wij maar beseffen wat Lucas ons voorhoudt: ‘Want 
in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook 
enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit 
hem komen ook wij voort.”’  7

n het leven doen wij niets anders dan 
bewegen. Zelfs in onze slaap bewegen 
wij. Probeer maar eens stil te zitten en je 

merkt al snel hoe moeilijk dat is. Voor veel 
mensen is de laatste beweging een afdalen in 
het graf terwijl de omstanders bewogen toekij-
ken. De profeet Ezechiël maakte het omge-
keerde mee. Hij schreef: ‘Zodra ik profeteerde, 
klonk er een geruis van botten die naar elkaar 
toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag 
pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag 
hoe er huid over de botten heen trok, maar 
ademen deden ze nog niet.’

Standvastig
Jacobus maant ons om standvastig te zijn: 
‘Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie 
twijfelt is als een golf in zee, die door de wind 
heen en weer wordt bewogen.’ Het gebeurde 
vaker dat water werd bewogen, zoals bij het 
badwater te Bethesda. De overlevering wilde, 
dat er van tijd tot tijd een engel neerdaalde en 

WOORDWEGER

Onbewogen zit ik achter mijn computer 
terwijl mijn vingers zich over het toetsen-
bord bewegen. Men heeft mij bewogen om 
een stukje over beweging te schrijven en 
mijn ogen bewegen zich over het scherm om 
orde te scheppen in de waslijst met bijbel-
teksten die over dit onderwerp gaan.

 FRED DE WEGER

I

Beweging  
in de Bijbel

In hem 
leven wij, 
bewegen 

wij en  
zijn wij
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od wil je helpen groeien in je 
geloof. Als je meer van Gods 
kracht wilt ervaren in je leven, 

gaat dat meestal gepaard met 
het ‘eerste stap principe’. Dit is 
een daad van geloof. 
Wanneer je worstelt met twijfel, 
houd je jezelf vaak voor dat je 
beter je best moet doen en meer 
geloof moet hebben. Maar geloof 
is niet iets wat je kunt bemachti-
gen door beter je best te doen. Je 
hoeft niet te proberen om meer 
geloof tevoorschijn te persen, zorg 
gewoon dat je God beter leert kennen. En 
omdat God trouw is, zul je hem naarmate 
je hem beter leert kennen ook meer gaan 

vertrouwen. De beste manier om te ontdekken hoe 
betrouwbaar hij is, is het risico te nemen  om hem te gehoor-
zamen.

Geestelijke comfortzone
De meesten van ons hebben iets wat 
je een ‘geestelijke comfortzone’ zou 
kunnen noemen: dat deel van je leven 
waarin vertrouwen op God niet erg 
veel moeite kost. Als God ons uit onze 
geestelijke comfortzone roept, 
beginnen we ons ongemakkelijk te 
voelen.

Er is maar één manier om je geestelijke comfortzone te 
vergroten, en dat is het pad van God bewandelen en stappen 
in geloof zetten. Hoe zit dat bij jou? Op welk gebied van je 
leven vraagt God jou om een stap te zetten? GLENN RIPASSA

RELATIES

G

Het boek van John Ortberg Als je op het water wilt lopen, moet je uit de 
boot stappen, heeft mij geraakt. Ik wil je hier deelgenoot van maken.

Stappen zetten in geloof
Meer van Gods kracht ervaren

Jezus nam 
risico’s vanuit 
bewogenheid
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1. Angst
God vraagt ons vaak om een eerste stap te zetten in een situatie die we 
eng vinden, juist omdat hij wil dat we onze angsten overwinnen. Een van 
de geweldigste geestelijke avonturen is andere mensen helpen om God 
te vinden.
Wat weerhoudt jou om op het gebied van evangelisatie de eerste stap te 
zetten? Vaak is angst de allerbelangrijkste reden.
Stel je voor dat God je vraagt om een geestelijk gesprek te voeren met 
iemand. Natuurlijk neem je een risico: een gesprek over geestelijke zaken 
kan vervelend verlopen. Maar als je het risico niet neemt, kan de Geest 
jouw woorden niet gebruiken om iemands hart te raken.

2. Frustratie
Soms zie je mensen uit de Bijbel hun vertrouwen op God stellen als 
gevolg van hun frustraties over de gebrokenheid van de wereld. David 
kon het niet verdragen dat een heidense Filistijn de God van Israël 
bespotte.
Het moment waarop je tot het diepst van je ziel geraakt wordt door de 
ellende van de wereld en wetend wat Gods doel is met deze wereld, is 
vaak het moment waarop je besluit om actie te ondernemen, om deel uit 
te maken van de dingen die groter zijn dan jij.
Misschien roept God jou om hem te vertrouwen in iets wat jou frustreert. 
Vertrouw hem.

3. Bewogenheid
Misschien nodigt God jou uit om de eerste stap te zetten door je een 
diepe bewogenheid te geven. Wanneer was de laatste keer dat jij vanuit 
bewogenheid een risico genomen hebt? Jezus deed dat voortdurend. Hij 
raakte melaatsen aan, bracht tijd door met tollenaars en hoeren. Voor jou 

kan het betekenen dat je deelneemt aan een werkvakantie met kans-
arme kinderen of dat je aandacht besteedt aan mensen die geraakt zijn 
door de bezuinigingen van de overheid. Het kan iemand zijn uit je naaste 
omgeving.

4. Gebed
Om geestelijk te kunnen groeien moet je de eerste stap durven zetten. 
Dit kan alleen onder gebed. Gebed speelt een grote rol bij veranderingen. 
Zonder Gods hulp kom je niet verder. En jij, waar bid je voor? Groeien in 
geloof betekent de eerste stap zetten. Dit heeft alleen waarde als je het 
samen met God doet. God heeft een plan met jou... Zet biddend de eerste 
stap en je zult wonderlijke ervaringen opdoen.  7

Bron: John Ortberg, Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot 
stappen, Ark media

GEDICHT

Bewegen
 

 Ooit stond de zon stil
 Een unicum en in de Schrift vermeld
 
 God spreekt en het stopt
 God spreekt en het beweegt
 
 Aarde, maan en sterren maken hun 
ronde
 Rivieren, regen
 Stromen, verdampen
 Steeds in beweging
 
 Mozes zei: ‘als u niet meegaat, 
 Laat ons dan niet verder trekken’ 
(Exodus 33:15)
 als God niet meebeweegt, waarom 
zullen wij dan bewegen?

God gebeurt, Hij is ons goedgezind en 
trekt met ons mee.
 ‘Ik heb je uitgekozen’ (Exodus 33:17) 
verzekert God aan Mozes.

 God zelf gaat met ons mee.
 Zet je stap in geloof, kom in 
beweging, en God beweegt met je 
mee.

 ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij 
en zijn wij’ (Handelingen 17:28)

Wim Altink

Stappen zetten in geloof

 WIM ALTINK
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Als het water 
in beweging 
komt

ennelijk zaten en lagen er rondom het bad een hele-
boel zieken. Het lijkt wel een verzamelplaats van aller-
lei mensen die niet meer mee kunnen in de 

maatschappij. En allemaal wachten ze daar op een engel 
die het water in beweging komt brengen. Het woord dat 
daarvoor gebruikt wordt, kan ‘bewegen’ betekenen, 

maar ook ‘roeren’ of ‘overhoop halen’. Want dat laatste 
gebeurde natuurlijk ook. Wanneer men het water zag 
bewegen, werd er heel wat overhoop gehaald. Ieder-
een wilde de eerste zijn om in het water te komen, 
want de tekst zegt dat degene die als eerste in het 
water kwam, genezen werd, wat voor ziekte hij of zij 
ook had.

Wonderen
Als je het verhaal zo leest in Johannes 5 dan lijkt het 
wel een soort bedevaartsoord, een bijbels Lourdes. 
Kennelijk gebeurden er af en toe wonderen rondom 
dit bad van Betzata. Als op een dag Jezus op deze 
plaats komt, dan heeft hij niet 
zo veel oog voor het water, 
maar wel voor een man die 
volgens de tekst al 38 jaar ziek 
is. Hij lag daar op zijn matje en 
Jezus ziet hem. Hij gaat naar 
hem toe en vraagt hem: ‘Wilt u 
gezond worden?’ Je verwacht 
dan een antwoord in de trend 
van: ‘Denkt u dat ik hier al die 
tijd voor mijn lol lig? Wat denkt u zelf? Wat is dat voor 
aparte vraag?’ Maar de man zegt: ‘Heer, als het water 
gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen.’ Hij 
probeert het wel, maar hij is altijd te laat, hoe frustre-
rend! Geen vrienden om hem te helpen, geen kracht 
om het zelf te doen. De man is gericht op het water. 
Zolang hij niet in dat water belandt, als eerste ook 
nog, zal hij niet genezen.

‘Sta op en loop’
Maar Jezus heeft met dat water niets te maken. Hij 
zegt gewoon: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ Al jaren 
heeft de man op zijn matje gezeten en gelegen. Zijn 
spieren zijn zo slap als een vaatdoek. Hoe wreed kan 
iemand zijn door te zeggen: ‘Sta op en loop.’ Maar het 
is wel Jezus die het zegt en kennelijk heeft de man 
door dat hier iets bijzonders plaatsvindt. Hier 
gebeurt werkelijk een wonder. Hij stelt geen verdere 
vragen, maar pakt zijn mat op en loopt. Hij komt in 
beweging en dat zonder dat het water bewogen 
heeft. Hij is genezen en loopt weer.  Het gaf nog wel 
wat problemen dat hij zijn matje onder zijn arm had, 
want het was sabbat, maar een kniesoor die daarop 
let. Hij loopt!

In beweging
Ik wens ieder van ons toe dat wij in beweging komen 
wanneer wij aangeraakt of toegesproken worden 
door Jezus. Hij is degene die werkelijk een verschil 
kan maken in uw en mijn leven. In geloof kunnen er 
grote en wonderlijke dingen tot stand gebracht 
worden.  7BERT NAB

K

BIJBELS GEZIEN

In Jeruzalem, vertelt Johannes ons, is bij de 
Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen. Het 

is het bad van Betzata (andere vertalingen noemen 
het ook Bethesda of Betsaïda). Het is lang onzeker 
geweest of dit bad ooit bestaan heeft, maar opgra-

vingen hebben het in de 19e eeuw blootgelegd.

Hier gebeurt 
werkelijk een 
wonder

‘Heer, als het water gaat bewegen is er 
niemand om mij erin te helpen…’ 
(Johannes 5:7).
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GROEN!

en mooi voorbeeld hiervan is het gezin 
van Brad Hiebert. Samen met zijn vrouw 
en dochter woont hij in Los Angeles. Een 

jaar lang filmden zij hun werkzaamheden in de 
stadstuin en het fantastische resultaat van deze 
inspanningen. Via de link http://vimeo.
com/64042864 kunt u deze videoclip 
bekijken. 

Meer bewustzijn
Een organisatie die zich inzet voor het 
creëren van meer bewustzijn over het 
belang van een duurzame wereld is 
Earth Day Network. Elk jaar op 22 april 
organiseert zij Earth Day. Op deze dag 
vraagt zij extra aandacht voor de 
klimaatveranderingen. Het thema van dit jaar was 
‘the face of climate change’. De discussie over 
klimaatveranderingen is vaak abstract, de gevol-
gen daarentegen zijn juist tastbaar. De organisa-

tie vroeg daarom om foto’s te sturen die het gezicht van 
klimaatverandering laten zien. Niet alleen foto’s van over-
stroomde gebieden, uitgedroogde aarde en smeltende 
poolkappen, maar foto’s van de personen die zich inzetten 
om de klimaatveranderingen tegen te gaan. 

Twintig miljoen kilo afval
Een foto van de familie van Brad 
Hiebert zou ook ingezonden kunnen 
worden. Bij het verbouwen van groente 
en fruit maken zij bijvoorbeeld geen 
gebruik van chemische onkruidverdel-
gers. Het zijn juist de kleine gebaren 
die gezamenlijk een wereld van 
verschil maken. In China fietsten op 22 
april in totaal 110.000 mensen in elf 

verschillende steden om alternatieve vervoersmiddelen te 
promoten. Daarnaast werd er op deze dag meer dan 20 
miljoen kilo afval verzameld op de stranden van Europa. Alle 
deelnemers van deze acties zijn ook het gezicht van 
klimaatverandering.

Een beter milieu
Earth Day is een dag waarop wij even stil kunnen staan bij 
het belang van een duurzaam milieu. U hoeft geen ingrij-
pende maatregelen te nemen om een bijdrage te leveren.  
Zoals de fotocollage ’face of climate change’ laat zien, kan 
iedereen een bijdrage leveren aan een beter milieu. Het 
gebruik van een boodschappentas in plaats van de plastic 
tas van de supermarkt is al een stap. Op www.earthday.org 
kunt u meer lezen over dit initiatief en u laten inspireren om 
nog groener te leven.   7

Drie maanden geleden schreef ik in deze rubriek over het feno-
meen stadstuinen. In steeds meer steden in Nederland worden 
stukken grond omgetoverd tot moestuinen. Deze trend is niet 
alleen zichtbaar in ons eigen land, maar ook te zien in andere 
delen van de wereld. 

E

Earth Day 22 april

De discussie 
over klimaat
veranderingen 
is vaak abstract

MARIE RAHAJAAN

Het gezicht van klimaatverandering
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TENSLOTTE

p de een of andere manier had onze gedeci-
deerde Fiene als toetje een soort milkshake 
te pakken gekregen. Die was voor háár en 

niemand anders. Ieder verzoek om te delen of te mogen 
proeven werd resoluut afgewezen. Remco, Fienes oom, 
probeerde het ook, maar zelfs hem werd geen 
uitzonderingspositie verleend. Haar besluit 
stond vast en haar vasthoudendheid is ons 
niet onbekend. 

Muurvast
Soms zit de boel muurvast. Een bout, een 
boot, een gewricht, een probleem, onderhan-
delingen of mensen. Geen beweging in te krij-
gen! Zou Fiene ook zo vastzitten? Remco zei 
alleen maar: ‘En jij wilt in mijn auto meerijden?’ En nog 
geen tel later zei ze: ‘Oké. Eén slok dan.’
Alles en iedereen is in beweging te krijgen. Dat kan bij 
materiële zaken door brute kracht te gebruiken, hoewel 
er dan schade kan ontstaan zoals een afbrekende bout. 

Maar bij mensen geldt dan hetzelfde als bij paarden: Je kunt 
ze wel dwingen naar de drenkbak te lopen, maar je kunt ze 
niet forceren te drinken. Om dat voor elkaar te krijgen, moet 
je appelleren aan een innerlijke behoefte. Laat een paard 
aan een zoutklomp likken, dan zal hij uit zichzelf water gaan 
drinken.

Leiders
Effectieve leiders, zowel in het goede als in het kwade, 
weten hoe zij mensen in beweging krijgen - dat is de letter-
lijke betekenis van ‘motiveren’. De redevoeringen van Napo-
leon, Hitler en Churchill zetten hele naties in beweging, 
omdat zij wisten te appelleren aan zaken die mensen 
belangrijk vonden, of waarvan zij hen wisten te overtuigen 
dat ze dat waren: veiligheid, nationalisme, roem en rijkdom. 
Fiene wilde dolgraag blijven meerijden in oom Remco’s 
gloednieuwe Franse auto met panoramadak!

Ikterreur
Hoe zet God mensen in beweging? Hoe motiveert God 
mensen om zijn uitgestoken hand aan te pakken? Hij zit best 
wel in een lastig parket, want mensen worden geboren 
onder een vrijwel onverwoestbare ik-terreur, die een over-
gave aan Gods liefde met hand en tand bestrijdt. En God is 
nog wel uit op een oprechte en wederzijds vrijwillige band. 
Daarom kan en wil hij mensen niet manipuleren, want dat 
gaat in tegen zijn eigen respect voor ons en ons recht om te 
kiezen. Een liefdesrelatie kun je ook niet aan mensen opleg-
gen, want dan verlies je hen juist. En als hij ons ertoe zou 
betoveren, zou het van onze kant uit niet oprecht gemeend 
zijn. Niet voor niets vergelijkt God zichzelf in de Bijbel regel-
matig met een minnaar, die het hart van zijn nuffige geliefde 
wil veroveren - met alle verdriet van dien.

Zuivere beweegreden
Ik ben trots op Gods aanpak. Hij zet in op de enige zuivere 
beweegreden om een stabiele relatie op te kunnen bouwen: 
zichzelf onversneden laten kennen. Jezus heeft op aarde 

geleefd om zijn Vader bekend te 
maken. Wie hem zag, zag de Vader. 
What you see is what you get. Als 
Jezus jou bevalt, zul je het met zijn 
Vader ook goed kunnen vinden.
Het gevaar bestaat dat je gewend 
raakt aan al die goedheid van God en 
daar niet serieus op reageert. Een 
bewust ‘ja’ hoort bij iedere goede 
relatie. Heb jij al oprecht ja gezegd 

tegen de Liefhebber bij uitstek? Nee? Dan kan het zo zijn 
dat Paulus jou in gedachten had toen hij schreef: ‘Veracht u 
dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaam-
heid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil bren-
gen?’ (Romeinen 2:4).  7

Op tweede Paasdag zijn we met het over-
grote deel van onze nazaten naar Sprookjes-
wonderland in Enkhuizen geweest. Onze 
kleinkinderen hebben ervan genoten! Vooral 
toen we de dag afsloten bij een Amerikaanse 
fastfoodketen …

O
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