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n mijn jonge jaren had ik zo’n beetje wel een idee waartoe 
ik hier op aarde was. Ik maakte grootse plannen voor een 
ambitieuze carrière die ik zo zoetjes aan zou realiseren. 

Overdag de wereld verbeteren en ’s avonds rustig een boek lezen 
op de bank. Dat leek me een goede combinatie. Moeder worden 
was in dit scenario iets voor later. Veel later. 
Terwijl ik bezig was met andere dingen, wás het ineens later en had 
de leukste baby van de hele wereld bedacht dat ze bij ons wilde 
komen wonen. Gezellig, leek me dat. En dat was het ook. Maar het 
was nog ongelofelijk veel meer. Meer troep vooral. Ons geordende, 
smetvrije huishouden werd ineens overgenomen door de baby-
maffia. Dingen waar ik voorheen nooit van gehoord had, moest ik 
ineens in huis hebben: bedjes, badjes, een box, een commode, een 
reistas, reiswieg, maxi-cosi, potten van dit, blikken van dat en dan 
nog de halve entertainmentindustrie: boekjes, ratels, rammelaars 
en noem het maar op. In het midden van al die troep lag de baby 
zelf. Vanaf dag één keek ze vriendelijk en welwillend in het rond. 
Licht geamuseerd en een tikje ongelovig alsof ze zich afvroeg 
waar ze nu toch in vredesnaam in terecht was gekomen. Krijsen 
deed ze nooit. Ze had personeel dat voor haar klaarstond (wij) dus 
nodig was het ook niet.
Toen de baby de voordeur inkwam, verdwenen andere dingen door 
de achterdeur. Van rustig een boek lezen op de bank kwam natuur-
lijk niks meer. Een boek vóórlezen op de bank, dat wel. Alle Nijntje-
boekjes leerde ik vanzelf uit mijn hoofd en op het laatst kon ik ze 
ook ‘voorlezen’ terwijl ik zelf andere dingen deed. Maak mij 
’s nachts wakker en ik declameer: ‘Er waren eens twee meisjes, die 
heetten Fien en Pien. Maar waaraan kon je nu toch zien wie Fien 
was en wie Pien?’ 
Inmiddels is die leuke baby van toen veranderd in de leukste puber 
van de hele wereld. Onveranderd is de hoeveelheid troep in ons 
huis. Een puber maakt on-ge-lo-fe-lijk veel rotzooi. Stapels broe-
ken, shirts, sokken, schoolspullen, nagellak, gymschoenen, elek-
tronische apparaten, natte handdoeken, tennisrackets en lege 
boterhamzakjes liggen door het hele huis. De gemeentereiniging 
moet er bijna aan te pas komen. Een lichtpunt: lezen doet ze inmid-
dels zelf, zij het alleen als het echt niet anders kan. Boeken zijn 
voor zombies (lees: de generatie van je moeder). Nog een licht-
punt: de bank is op afroep ’s avonds voor mij. Ik lees boeken en 
geniet me suf. De helft van mijn oorspronkelijke plannen heb ik 
hiermee gerealiseerd. Nu hoef ik alleen nog de wereld te verbete-
ren.
Nog meer ongelofelijke dingen lezen? Neem plaats op de bank, 
lees deze Contact en geniet. De wereld verbeteren doet u dan 
gewoon later.  7

REDACTIONEEL

Ik lees boeken 
en geniet me 

suf

I

LYDIA LIJKENDIJK, HOOFDREDACTEUR
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jongen had ze opzettelijk weggewerkt. En waarom, vraag je je 
af. Nou, omdat de twee jongens wél ijsjes van de familie kregen. 
En omdat zij wél cadeautjes onder de kerstboom hadden 
gehad. En hij niet. 

Gezien en gehoord
Ongelooflijk, maar waar. En dat komt ook nooit meer goed, als 
je het mij vraagt. Want hoe moet zo’n familie verder met elkaar? 
En wat als de puber van dertien volwassen wordt? Wat als er 
met de jaren verstand komt bij die knul? Wat moet er nog 
worden van zo’n kind? Maar waarom behandelen we een 
dertienjarige dan ook als een volwassene? Waarom vinden we 
zo’n kind te groot voor een raketijsje en het sprookje van de 
Kerstman? Soms willen mensen er namelijk gewoon bij horen. 
Gezien en gehoord worden. 

Verschil
Zou het verschil gemaakt hebben als de jongen had geweten 
dat er altijd Iemand is die je wél ziet en die wél naar je wil luiste-
ren? Die juist om al deze redenen een eind wil maken aan de 
narigheid van deze wereld? Want dat is wellicht óók ongeloof-

lijk, maar waar. God heeft voorzien hoe het 
gaat als de mens het heft in eigen handen 
neemt. En hij heeft voor uitkomst gezorgd. 
God had al een reddingsplan klaarliggen voor-
dat de mens het zelf beter dacht te kunnen 
dan hij. We zijn zelf de kolkende rivier inge-
sprongen. Maar hij wist dat hij achter ons aan 
zou springen. God reikt ons de hand. Als ik die 
aanpak en vasthoud, werkt dat plan ook voor 

mij. Dan is mijn toekomst verzekerd in God. 
Ongelooflijk dat er zo’n reddingsplan ligt. Ongelooflijk dat er 
een einde zal komen aan alle ellende. Het is een kwestie van 
geloof. Ongelooflijk, maar waar.   7

oals een moeder die op een snikhete dag haar 
baby in de auto laat om zelf te gaan winkelen. 
‘Nee’, denk je, ‘we hebben toch verstand meege-

kregen? En waar was op dat moment het moedergevoel?’ 
Gelukkig was dat er wel bij de voorbijganger die op tijd 
een autoruitje kon intikken. De baby was bevrijd, de 
moeder bekende dat ze fout zat, en ieder ging zijns 
weegs. ‘Eind goed, al goed’, denk je dan.

Verwaarlozing
Maar soms komt het ook niet meer goed. Van die moeder 
hoop je dat ze in het vervolg minder met de 
bonusaanbiedingen bezig is en wat meer met 
haar kind. En precies dát was waar het ook in 
een ander krantenberichtje over ging. Over de 
gevolgen van verwaarlozing. Een jongen van 
dertien jaar bekende tegenover de politie dat 
hij zijn neefjes van vier en zeven een zetje had 
gegeven. Over de reling van de brug. Hopla, de 
kolkende rivier in. Eerst dacht de politie nog dat 
het om een noodlottig ongeval ging, waarbij beide broer-
tjes de dood hadden gevonden. Maar toen er hiaten in het 
relaas van neef kwamen, bleek het helemaal niet om een 
trieste samenloop van omstandigheden te gaan. De 

MEDITATIE

Z

 JOANNE BALK

God heeft 
voor uitkomst 
gezorgd

Ongelooflijk...
...maar waar

De werkelijkheid slaat alles. Het echte 

leven verzín je niet. Er gebeuren soms 

dingen die erg ongeloofwaardig zijn. Maar 

ze gebeuren en zijn soms harde realiteit. 
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bij westerlingen aantrof. Ook levensvisie speelt een rol.  
Het blijkt dat fysiologische factoren bepaalde effecten opwekken. 
Daarbij wordt het licht vooral waargenomen door mensen die 
medisch gezien werkelijk dicht bij de dood waren. Verscheidene 
andere elementen van een bijna-doodervaring komen daarente-
gen in ongeveer gelijke mate voor bij degenen die zich ten 
onrechte bijna dood waanden. Vermoedelijk hangen deze deels 
samen met een toename van de hoeveelheid endorfinen die in de 
hersenen worden geproduceerd. Deze morfineachtige stoffen 
komen vrij wanneer we onder grote stress staan. Een uittredings-
ervaring kan onder meer optreden in een toestand tussen waken 
en dromen.

Religieuze dimensie
Al met al komen bijna-doodervaringen waarschijnlijk voort uit een 
combinatie van psychologische en fysiologische factoren. Ze 
hebben echter ook een religieuze dimensie. Een confrontatie met 
de dood heeft consequenties. Velen vertelden dat ze na hun bijna-
doodervaring niet meer dezelfde waren. Hun leven had meer zin 
gekregen, ze bekommerden zich meer om anderen en hechtten 
minder belang aan materiële zaken. In het licht van de dood veran-
derden hun waarden, idealen en prioriteiten.  7

Bron, tevens aanrader voor verder lezen:  www.skepsis.nl, Rob 
Nanninga, in het licht van de dood, Skepter juli 1994

ls student maakte mijn man een brand mee. Hij 
was eerstejaars en woonde bij een hospita in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Daar ontdekte hij hoe 

snel vuur om zich heen kan grijpen. Een deur openen 
betekende een wervelende vuurtornado die het trap-
penhuis in vlammen zette. Hij stond voor de examen-
week en dacht: ‘even snel nog wat boeken mee.’ Het 
volgende moment vond hij zichzelf liggend op de grond 
in de rook. Eenmaal weer bij kennis  is hij zonder boeken 
door het raam ontsnapt. Hoe lang hij buiten westen is 
geweest, weet hij niet; maar in die tijd zag hij zijn hele 
leven in sneltreinvaart de revue passeren.

Specifieke ervaringen
Mensen die balanceerden op de rand van de dood 
vertelden naderhand soms over heel specifieke ervarin-
gen. Over paradijselijke vrede, over een licht aan het 
eind van een tunnel en over volmaakte innerlijke rust. 
Ook meldden zij uittredingservaringen (van bovenaf op 
je eigen stervende lichaam neerkijken), een paradijse-
lijke omgeving waar ze overleden familieleden of andere 
onstoffelijke wezens ontmoetten en scènes uit hun 
eigen leven die in snel tempo voorbijtrokken. Zijn dit 
tekenen van een leven na de dood? 
Algemeen erkennen onderzoekers dat deze ervaringen 
onmogelijk kunnen gelden als bewijs dat onze geest na 
de dood blijft voortbestaan. Het feit dat iemand zijn 
ervaringen kan navertellen, impliceert immers dat zijn 
hersenen zijn blijven functioneren. Levende mensen 
kunnen nooit uit eigen ervaring vertellen wat er na hun 
dood gebeurt.  

Fysiologische factoren
Opvallend zijn de sterke overeenkomsten tussen de 
bijna-doodervaringen (BDE’s). Culturele factoren spelen 
een rol. Zo bleken de bijna-doodervaringen van Indiase 
dorpelingen diverse elementen te bevatten die men niet 

Het wordt al minder, maar telkens wanneer mijn man rook 
ruikt, wordt hij alert. Natuurlijk gebeurt dit niet wanneer we 
zelf onze eigen vuurkorf ontsteken, maar wanneer we wande-
len of fietsen en onverwacht de geur van brandend hout 
ruiken, gaan bij hem de alarmbellen af.  

JOSÉ DE JONGH

A

MEDISCH

Bijna-doodervaringen
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HUBERT JEURISSEN

“In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij 
antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar 
iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias 
heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten 
heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien 
heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ Maar de 
Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers 
en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ Ananias vertrok en ging 
naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door 
Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de 
heilige Geest.’ Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 
en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.”
HAnDelInGen 9:10-19A (nBV)

De bekering van Saulus

HET WOORD AAN HET WOORD

1

2

3

Bijbelgedeelte

De discipel Ananias kreeg in een visioen de opdracht van de Here Jezus om Saulus te genezen. Zien en horen wij 
Jezus nog steeds, of is hij niet meer van deze tijd?

Ananias was eerst wat achterdochtig. Kon hij dit wel geloven over deze Saulus? Hoe heeft uw omgeving uw beke-
ring ervaren? 

Saulus wordt door de Here een ‘uitverkoren werktuig’ genoemd. Willen ook wij vandaag een ‘uitverkoren werktuig’ 
zijn voor de Here? Zijn wij bereid om, zowel in makkelijke als moeilijke omstandigheden, te getuigen van de Here 
Jezus Christus?

EENREGELIG GEBED
‘Verlicht ook vandaag mijn 
verstand, Heer, door uw Geest, 
zodat ik goede beslissingen 
kan nemen.’

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

Ongelofelijk maar toch waar
Saulus, een Hebreeër, die behoorde tot de Farizeeën uit de school van Gamaliël, werd geboren te Tarsus in 
 Sicilië en was een Romeins burger. Als jongeman is hij getuige van de steniging van Stefanus (Handelingen 
 7:54-60). Hij vervolgde christenen, nam ze gevangen en deporteerde ze. Op weg naar Damascus werd Saulus 
plots door licht omstraald en viel van zijn paard. Dat was de aanleiding om zijn dwaling in te zien. Hij hoorde een 
stem klinken: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Toen hij vroeg wie de heer was die hem aansprak, hoorde hij dat 
het Jezus was die hij vervolgde. Een discipel, genaamd Ananias, krijgt de opdracht van de Heer om Saulus te 
genezen van zijn blindheid. Hierna volgt de bekering en doop van Saulus. In Handelingen 13:9 wordt Saulus voor 
de eerste maal Paulus genoemd, vrij vertaald ‘de kleine’, waarschijnlijk omdat hij klein van gestalte was.

Uit: Reinder Bruinsma, Een kwestie van kiezen
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nes. ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en 
vertrouwen daarop.’2

Vertrouwen op Gods grenzeloze toewijding 
Ten eerste hebben ze Gods liefde ‘leren kennen’. In de bijbelse 
gedachtegang betekent ‘kennen’ meer dan alleen informatie. 
Het gaat vooral over een relatie, zoals je vroeger zei dat je  
‘kennis had’ aan een meisje. Om Gods liefde te begrijpen, moet 
je jezelf eraan overgeven, jezelf erdoor laten overweldigen. Als 
je dat nog niet hebt gedaan, weet je niet waar ik het over heb. Je 
kunt ook geen verliefdheid uitleggen aan iemand die nooit 
verliefd is geweest. Johannes en zijn medegelovigen ervaren 
Gods liefde op zo’n intense manier.
Ten tweede ‘vertrouwen ze daarop’. Ze twijfelen niet aan wat 
Jezus tegen zijn Vader zei: ‘… dat u hen (Jezus’ leerlingen) lief
had zoals u mij liefhad.’3 Ja, je leest het goed. Gods liefde voor 

ezus bidt dat zijn leerlingen samen één 
zullen zijn, zoals hij en zijn Vader één 
zijn. Hij draagt hun dan ook op om niet 

zomaar van elkaar te houden, maar om elkaar 
lief te hebben zoals hij hen heeft liefgehad. 
Dat is een enorme opgave! Uit onszelf kunnen 
we nooit zo’n intimiteit opbrengen. We 
moeten die liefde eerst zelf ontvangen.
Dit is waar Johannes over schrijft in zijn drie 
brieven. Hij vertelt over de intense verbon-
denheid die hij en zijn medegelovigen ervaren. 
Die is niet zozeer het resultaat van hun grote 
inzet. De herkomst ligt veel hoger: ‘De liefde 
komt uit God voort … Wij hebben lief omdat 
God ons het eerst heeft liefgehad.’1 Daar ligt 
de krachtbron voor de gemeente van Johan-

OVERDENKING

Ongelooflijk tweedehands
J

Deskundigen zeggen dat baby’s bij hun geboorte geen liefde in zich hebben, 
ook niet voor zichzelf. Ze beseffen niet eens hun zelfstandigheid. Hun omge-
ving moet hun bijbrengen dat ze een individu zijn, de moeite waard en dier-
baar. Hoe beter opvoeders daarin slagen, hoe meer het kind op latere leeftijd 
in staat is liefde te ontvangen en door te geven. De liefde die ik weggeef is dus 
altijd tweedehands! Iemand heeft haar eerst aan mij gegeven.

 RUDY DINGJAN
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liefde. Maar bij het woordje ‘liefdevol’ dacht ik echt niet eerst aan God. 
Hij was voor mij vooral de majestueuze en kundige schepper, wijs en 
rechtvaardig - die ook wel liefdevol was.
Ik heb toen bewust gebeden of God me wilde kenbaar maken wat zijn 
liefde inhield. Dát heb ik geweten! Het werd geen donderslag bij heldere 
hemel, maar een voortgaand proces van de afgelopen veertig jaar. Daar-
door voelt het nu soms alsof mijn hart wel móet barsten. Ik raak enthou-
siast, niet uitgepraat, vaak zelfs geëmotioneerd, als ik mag vertellen 
over Gods onuitputtelijke liefde. Die is ongelooflijk! En tegelijk is ze zo 
verborgen.

God is licht
Ik ben erachter gekomen dat het beeld dat mensen -binnen en buiten de 
kerk- tegenwoordig van God hebben, een slap aftreksel is van wat Jezus 
over zijn Vader verteld heeft: ‘God is licht, er is in hem geen spoor van 
duisternis.’6 Gemeenten als die van Johannes konden zo’n dream team 
vormen, doordat in hun beleving God veel transparanter, respectvoller, 
initiatiefrijker, vergevensgezinder, ruimhartiger en dichterbij was, dan 
hoe er nu over hem gedacht wordt. We hebben te maken gekregen met 
een godsverduistering. Niet van Gods kant, want de Bijbel beschrijft 
hem nog steeds correct, maar door menselijke aanpassingen. De radica-
liteit van zijn goedheid is daardoor weg gefilterd.
Ik droom met Jezus mee van een herleving van dream team geloofsge-
meenschappen, à la die van Johannes. Jij ook? Dan zullen we de moeite 
moeten nemen om de God die Jezus gepredikt heeft te herontdekken en 
ons te laten overrompelen door zijn ongelooflijke liefde. Dan krijgen we 
handenvol om door te geven.   7

de nauwkeurigheid van de Bijbel, zijn exacte voorspel-
lingen van het verloop van de geschiedenis en zijn 
diepzinnige wijsheden. Maar ik snapte niet waarom 
zoveel gelovigen alsmaar zwijmelden over Gods 
liefde. Ik vond dat nogal soft.
Oké, ik zag God nou ook weer niet als een boeman. 
Tenslotte heeft de Bijbel het regelmatig over zijn 

Jezus’ volgelingen is even groot als zijn liefde voor 
Jezus zelf! Dat lijkt te mooi om waar te zijn, maar voor 
Johannes en de zijnen staat dat als een paal boven 
water. Zij vertrouwen op Gods grenzeloze toewijding 
aan hen en laten zich er met wijd open harten mee 
vollopen. Zo ontvangen zij mateloos veel en kunnen 
zij ook overvloedig aan elkaar doorgeven. 
Dat blijft niet zonder gevolgen: ‘Zo is de liefde bij ons 
werkelijkheid geworden, … hoewel we nog in deze 
wereld zijn, zijn we als Jezus.’4 Ze vormen samen een 
‘dream team’, dat door zijn verbondenheid op Jezus 
lijkt! 
Hoewel Paulus de gelovigen in Efeze, een plaats in 
West-Turkije, toewenst dat zij ‘de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte’ van Jezus’ 
liefde zullen begrijpen, schrijft hij even 
verder dat dit toch niet lukt, omdat die 
liefde ‘alle kennis te boven gaat’.5 De hoogte 
van de dampkring, de diepte van zeetrog-
gen en de spanwijdte van de Stille Oceaan 
kan ik opmeten en vaag bevatten. Maar als 
illustraties van de grootte van Gods liefde 
-zoals in een  bekend kinderliedje- schieten 
ze tekort. Die gaat alle kennis te boven.

Lastig probleem
In mijn studiejaren had ik een lastig probleem, zeker 
als predikant in de dop. Ik had grote waardering voor 

Ongelooflijk tweedehands

Noten
1.  1 Johannes 4:7,19
2.  1 Johannes 4:16, cursivering door mij aangebracht. 

‘Gods liefde, die in ons is’ wordt in andere bijbelvertalin-
gen weergegeven met ‘Gods liefde voor ons’, net als in 
vers 9, waar in het Grieks dezelfde uitdrukking staat.

3.  Johannes 17:23, cursivering door mij aangebracht
4.  I Johannes 4:17; letterlijk vertaald staat er ‘zoals hij is, 

zijn ook wij in deze wereld’, dus kan ‘hij’ ook naar God 
verwijzen.

5.  Efeziërs 3:18,19
6.  1 Johannes 1:5

Gods 
onuitputtelijke 
liefde is 
ongelooflijk
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om de Bruin jr. (33) gaat niet alleen figuur-
lijk maar ook letterlijk graag over grenzen 
heen. Hij werd geboren in Zuid-Afrika, 

kwam op zijn twaalfde naar Nederland, studeerde 
theologie in Engeland en werd daarna predikant in 
Nederland, bij het kerkgenootschap van de Zevende-
dags Adventisten. Onlangs promoveerde hij aan de 
Rijks Universiteit Leiden. Van de Adventkerk werd hij 
in oktober van het vorig jaar landelijk secretaris. In 
plaats van met het afleggen van pastorale bezoeken 
houdt hij zich sindsdien bezig met het medebesturen 
van een kerkelijke organisatie. Daar waait nu een 
frisse wind. ‘Ik kan me niet herinneren dat ik ambities 
had om predikant te worden toen ik klein was’, zegt hij. 
‘Geloof was belangrijk bij mijn ouders thuis, we waren 
actief betrokken bij de kerk. Wij als kleintjes gingen 
altijd mee. Toen we nog in Zuid-Afrika woonden, maar 
ook later, toen we in Assen woonden en in Groningen 
naar de kerk gingen.’

Plannen voor later
‘Op een gegeven moment moest ik toch een studie-
keuze maken, al had ik geen plannen voor later, en ben 

ik Informatica gaan studeren. Dat was best leuk, maar het 
was het niet helemaal. Ik dwaalde af van mijn studie doordat 
ik steeds meer dingen in de kerk begon te doen. Ik werd 
jeugdleider en ouderling, dat vond ik wél heel leuk.’ Steeds 
vaker zeiden mensen tegen Tom dat hij misschien maar 
predikant moest worden. Ook mensen van buiten zijn kerk. 
‘Dat leek me helemaal niks. Ik ben heel introvert en het 
predikantschap leek me geen baan voor mij. Toch kreeg ik 
wel het gevoel dat ik voor God wilde werken. Het was 
misschien geen roeping ‘oude stijl’, maar ik voelde toch Gods 
leiding.’ Hij solliciteerde bij de Adventkerk en werd aangeno-
men, tot zijn eigen verrassing. ‘Want ik zie er nu eenmaal niet 
standaard uit’, zegt hij. Lachend: ‘Mijn haar beïnvloedt mijn 
werk al, dus laten we het helemaal niet over piercings 
hebben …’

Geloven
Ondanks zijn controversiële uiterlijk werd Tom de Bruin de 
jongste ingezegende predikant van de Adventkerk. ‘Ik vind 
het belangrijk dat mensen zich kleden zoals ze willen, 
zonder dat we als kerk daar iets van vinden. Dat spreekt 
vooral jongeren aan, ik vind dat zij zich ook thuis moeten 
voelen in de kerk. Onderdeel van mijn roeping is zorgen dat 

INTERVIEW

Hij heeft de looks en het kapsel van een kunstenaar. Maar achter 
het eigenzinnige voorkomen schuilt een dominee. Ongelofelijk, 
bijna. Hij heeft wel een stropdas, maar die draagt hij liever niet. 
Evenmin als grijs gestreepte pakken. Ook niet echt praktisch op 
de motor … De vergelijking met een jonge hond is gauw gemaakt. 
Op jonge leeftijd overkwam hem iets ongelofelijks waarover hij 
openhartig vertelt. ‘Ik kan altijd op God vertrouwen.’

‘Ik maak me minder zorgen doordat ik God ken’
T

LYDIA LIJKENDIJK

De levensles van Tom de Bruin

8 ContaCt      2013  NR 3



jongelui bij de kerk blijven. Ik geloof dat je leven beter is als 
je gelooft. Een leven met God is beter dan een leven zonder 
God. Ik gun jongeren dat ze de kans krijgen dit te ontdekken.’

Ongelofelijk
Als jongetje van een jaar of drie kreeg Tom 
hersenvliesontsteking. ‘Ik heb het van horen 
zeggen, maar het verhaal gaat dat ik heel ziek 
werd. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar 
kreeg ik zware antibiotica, maar dat sloeg niet 
aan. Ik raakte in coma en de artsen konden niets 
meer voor me doen. Mijn ouders mochten mij 
mee naar huis nemen om te sterven.’ De ouders 
van Tom organiseerden onmiddellijk een ‘prayer 
meeting’, een gebedsdienst. Tom: ‘Ze mobiliseerden ‘heel 
Kaapstad’ om te bidden. Terwijl ze dat deden, werd ik 
wakker en vroeg ik om een glaasje water.’ Een wonder? 
‘Genezing is altijd een wonder’, zegt Tom. Kijkend naar zijn 
vak als predikant, zijn roeping en het werk dat hij voor God 
wil doen, zegt hij: ‘Toch heb ik een dubbel gevoel bij zo’n 
wonder. God laat mij de keuzes maken die ik wil maken. Aan 
de andere kant heb ik het gevoel dat hij mij leidt. Daar zit 
een tegenstrijdigheid in, net zoals in het hele geloof een 

tegenstrijdigheid zit. God verandert mijn binnenste zodat ik kan 
komen waar ik het beste kan zijn, daar komt het denk ik op neer. Ik heb 
een baan die bij me past, ik leid het leven dat bij me past met de vrouw 

die bij me past, ik ga van uitdaging naar 
uitdaging. God heeft blijkbaar toch een plan, 
ik ben niet zo naïef om te denken dat mijn 
redding als kind daar geen deel van 
uitmaakt.’

Belangrijke les
De ongelofelijk redding die Tom heeft 
meegemaakt, heeft natuurlijk een zekere 
druk op hem gelegd omdat hij hier blijkbaar 
iets te doen had. Daarnaast heeft het hem 

een belangrijke les geleerd. ‘Ik kan altijd op God vertrouwen. Bij groot-
schalige ziekte, maar ook bij liefdesverdriet of in de onzekerheid bij 
het maken van een examen. Geloof geeft zekerheid, vertrouwen. Ik zie 
altijd beren op de weg. Maar God geeft mij, piekeraar, rust. Ik maak me 
minder zorgen doordat ik God ken. Grote wonderen vind ik daarom 
minder belangrijk dan de dagelijkse kleine wonderen die mij een 
uitweg uit mijn zorgen bieden. Dat ik ondanks mijn gepieker kan functi-
oneren, dat waardeer ik. Die zekerheid vind ik interessant en dat evan-
gelie wil ik brengen aan jongeren.’  7

‘Ik maak me minder zorgen doordat ik God ken’

‘Geloof geeft 
zekerheid’

Buitenlander
Hoewel Tom al lang in Nederland woont, voelt hij zich een buiten-
lander. ‘De eerste twaalf jaar van je leven maken je wie je bent’, zegt 
hij. ‘Er zijn culturele eigenaardigheden van Nederlanders die ik wel 
zie, maar niet begrijp. Dan heb ik het niet over het ‘Oranje’-gedoe. 
Maar Nederlanders hebben bijvoorbeeld weinig tact en vaak geen 
respect voor ouderen. Ik ben daar inmiddels aan gewend, maar het 
kan me storen. Ik zie eruit als een Nederlander, maar aan mijn taal-
gebruik ben ik te herkennen als buitenlander, zeker in een baan als 
secretaris. Ik weet inmiddels dat het ‘het kerkbestuur’ is, maar dat 
heeft twee maanden geduurd. Dat ik thuis met mijn Amerikaanse 
vrouw Megan Engels spreek, helpt niet mee. Op sabbat ontbijten 
we in het Nederlands. Als ik moet preken, helpt het als ik al in het 
Nederlands denk.’
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e maken ons druk over veel zaken, maar toch 
wel het meest over de liefde of misschien 
juist wel het gebrek eraan. Dagelijks verschij-

nen er films en boeken waarbij liefde het hoofd-
thema is. Blijkbaar zit het diep in onze genen 
verankerd.

Ongelooflijk!
Zojuist is het boek Ongelooflijk! van Rudy Dingjan 
van de drukpers gerold. Dit boek geeft in korte 
hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar die 
liefde vandaan komt. En wat blijkt: Liefde is twee-
dehands! En eigenlijk kan dat ook niet anders, want 
de mens is geschapen naar Gods evenbeeld en God 
is liefde. En die liefde kunnen we doorgeven, nadat 
we het van God hebben ontvangen. In die zin is 
liefde tweedehands.
Rudy Dingjan brengt op heldere wijze naar voren 
dat de liefde van God komt. God is op ongelooflijke 
wijze op zoek naar de mens, die hem telkens weer 

verwerpt. Maar in liefde zoekt God de mens toch steeds weer 
op. 
Het boek neemt ons mee op de reis van Genesis tot en met de 
Openbaring. De nadruk ligt op de momenten dat God in zijn 
liefde verbonden wil zijn met de mens. Zo begint het boek met 
Gods grote liefdedaad in het scheppen van de wereld en van de 
mens. We maken de afwijzing van die liefde mee in de gebeurte-
nissen rond de zondeval, maar ook de allergrootste daad van 
liefde: Gods plan om zich weer te verzoenen met de mens door 
het offer van Jezus. Echt ongelooflijk!

Anekdotes
Het boek is prettig geschreven en overzichtelijk vormgegeven. 
Dagelijkse gebeurtenissen en anekdotes verhelderen de ziens-
wijze van de auteur. Ongelooflijk! is ook goed als dagboek te 
gebruiken, zodat de lezer zich dagelijks bewust kan zijn van die 
ongelooflijke eigenschap van God: zijn liefde voor de mens. 

Ongelooflijk!  Prijs 12,95 (excl verzendkosten). Te bestellen via 
www.servicecentrumadventist.nl.

w

JOOST SuppOOST

AAD BERGER

BOEKBESPREKING

Vooral doorgeven!

Wat houdt een mens eigenlijk het meeste bezig? Je zou 
in deze crisistijd denken dat het geld is. Voor anderen is 
het misschien hun gezondheid of werk. Maar als je alles 
goed beschouwt, is het maar één onderwerp: liefde.

HANS BOOIJ

10 ContaCt      2013  NR 3



niet. Het is het begin van een weg die wij met God 
zullen gaan. Aan de ene kant is feitenkennis belang-
rijk. Wat geloven wij nu precies? Aan de andere kant is 
de emotie ook van belang. Het moet goed voelen. En 
die twee moeten wel in evenwicht zijn. Als je om je 
heen kijkt, is het soms ongelofelijk wat mensen gelo-
ven. Zet nooit je gezonde verstand op nul!  Maar als je 
het geloof alleen rationeel benadert, als alleen de 
feiten belangrijk zijn, dan is het gevolg vaak een heet 
hoofd en een koud hart. En als de feiten niet blijken te 
kloppen, is het geloof ook weg. 

Ongeloof
Jezus liep op aarde voortdurend tegen ongeloof op. 
Soms verbaasde hij zich over het ongeloof dat hij 
tegenkwam. Hoe halsstarrig kan een mens zijn! Hij 
werd er ook door belemmerd, want vanwege het heer-
sende ongeloof kon hij soms niet veel wonderen doen. 
Mensen halen hun schouders op over het geloof, maar 
zij beseffen niet de ongelofelijke consequenties van 
hun houding. 
Wij kunnen de zegen van God in ons leven blokkeren 
door ongeloof. Met de vader van de bezeten jongen 
uit Marcus 9 belijden wij: ‘Ik geloof! Kom mijn onge-
loof te hulp.’ Wij kunnen en moeten ooit de beslissing 
nemen om op Gods uitnodiging in te gaan. Maar ook 
moeten wij voortdurend ons geloof voeden en God 
vragen om ons ongeloof te hulp te komen.

Genade
Paulus getuigde dat hij in een periode in zijn leven wel 
oprecht was, maar door ongeloof niet wist wat hij 
deed toen hij Jezus bespotte, vervolgde en 
beschimpte. En toch heeft de Here zich over hem 
ontfermd, ongelofelijk! Wij kunnen altijd een beroep 
doen op de ongelofelijke genade van een liefdevolle 
Vader.   7

ls we aan het verkeer gaan deelnemen, 
doen we dat in het geloof dat onze mede-
weggebruikers zich wel aan de verkeersre-

gels zullen houden. Soms doen zij of wij dat niet en 
dat kan desastreuze gevolgen hebben. Daarvan 
getuigen de ongevallenstatistieken. 
Als we lid worden van een politieke partij behoren 
we tot de groep gelovigen die van mening is dat de 
beginselen van die partij de beste oplossing 
vormen voor de maatschappelijke problemen. Dat 
kan in bepaalde situaties zwaar tegenvallen en 
dan kunnen we van ons politieke geloof afvallen. 
Ongelofelijk, dat we dat niet eerder gezien 
hebben. 

Religieus geloven
Maar nu het religieuze geloven. Dat is geen 
vanzelfsprekende zaak. Geloven is een keuze, 
maar die maken wij niet uit onszelf. Ooit heeft de 
mens zich van God afgewend en wij zijn niet van 
nature geneigd om het tegenovergestelde te 
doen. Het is een liefdevolle God die zijn hand naar 
ons uitstrekt en ons tot zich trekt. Hij wil ons ook 
geloof schenken. Maar daar moeten wij wel ‘ja’ op 
zeggen. En als wij ‘ja’ hebben gezegd, zijn we er nog 

WOORDWEGER

 FRED DE WEGER

A

genade van God
ongelofelijke

Jezus liep 
op aarde 

voortdurend 
tegen 

ongeloof op

Voor een oprecht gelovige is het ongelofelijk 

dat er zoveel ongelovigen zijn. Dat wil zeggen: 

mensen die niet in God geloven, want geloven 

doet ieder mens. Het leven zonder enige vorm 

van geloof is ondenkbaar.

De 

11ContaCt     2013  NR 3  



n het spel van jonge kinderen  zie je dat werkelijkheid 
en fantasie door elkaar heen lopen. Als ze wat ouder 
worden, zie je het veranderen en wordt er vaker 

gezegd: ‘Dat kan niet, dat gebeurt alleen in sprookjes.’ In de 
puberteit zie je dat jongeren bewijs willen en dat is vaak het 
begin van het proces dat ‘het alleen bestaat als ik het zie of 
kan bewijzen.’

God kan alles
Het mooie van kleine kinderen is dat bij hen alles mogelijk is. 
Ze hebben volledig vertrouwen in hun ouders en andere 
volwassenen. In de kindersabbatschool merk je ook dat 
kinderen de bijbelverhalen die er verteld worden gewoon 
accepteren. God kan alles en daar zijn kinderen zich heel 
bewust van. Kinderen durven in hun gebeden om alles te 
vragen: genezing voor een zieke oma of tante, de vakantie 
die ze graag willen beleven, de cadeautjes die ze graag op  GLENN RIPASSA

RELATIES

I

‘Papa, jij bent nu Hans en 
dan ben ik Grietje en Tobi 
(de hond) is de heks.’ En zo 
spelen we het sprookje dat 
onze jongste dochter heel 
spannend vindt. Tijdens het 
spelen verander ik van ‘Hans’ 
in ‘heks’ en dan ben ik weer 
even gewoon haar ‘papa’, 
omdat ze zin heeft in een 
lekker koekje.

De kracht van het gebed
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hun verjaardag willen hebben en ze danken God voor de dagelijkse dingen 
van het leven. Ze durven alles te bespreken met Jezus. Dit vinden ze heel 
logisch omdat hij er gewoon voor ze is. Ze ervaren hem heel dichtbij in hun 
leven. ‘Maar Jezus (God) kan toch alles?’, was wat ik vaak hoorde uit deze 
kindermondjes.

Oprecht bidden
Hoe ouder we worden, hoe meer het erop gaat 
lijken, dat we dit onvoorwaardelijke vertrou-
wen in God kwijtraken. We houden meer voor 
onszelf en willen God daarmee niet lastig 
vallen. We denken ook dat we het alleen 
moeten opknappen. Mensen zeggen wel eens: 
‘Daarvoor mag je niet bidden, God heeft wel 
belangrijker dingen aan zijn hoofd dan zich druk te maken over zulke kleine 
zaken.’ Het lijkt erop alsof we als volwassenen van tevoren selecteren wat 
wij wel met God willen delen en wat niet.
Henoch wandelde met God. Ik zie het zo voor me dat hij alles besprak met 
God. Zijn zorgen, de vragen die hij had, de beslissingen die hij moest nemen, 
de blijdschap die hij ervoer, de mooie ervaringen. Hij was dagelijks in 
gesprek met zijn Schepper. En God beantwoordde zijn vragen en hielp hem 
in zijn dagelijkse leven met alle beslissingen die hij moest nemen. 
Als wij oprecht bidden dan leggen we ons hart bloot en zo kan God in ons 
werken. Dit is een avontuur dat misschien een beetje lijkt op dat van Henoch.

Verandering in ons hart
We zullen op een heel natuurlijke en eenvoudige manier leren bidden als we 
alle gewone gebeurtenissen van ons dagelijks leven aan God voorleggen. We 
kunnen onze zorgen, pijn, verdriet met hem bespreken. We kunnen ons volle-

dig vrij voelen bij God. Doe dit eerlijk en openhartig. God zal vol medeleven 
en liefde luisteren, net als wij doen als onze kinderen bij ons komen. God 
geniet van onze aanwezigheid.
Het gebed zal een verandering in ons hart teweeg brengen. Ik raak altijd 
weer ontroerd als mensen vertellen hoe het gebed hen veranderd heeft, 
welke wonderen er zijn gebeurd omdat zij zich in het gebed geheel durfden 
over te geven aan God. God laat je nooit met lege handen staan.

Praten met God
Laten we het komende kwartaal afspreken dat u voortdurend met God praat 
over alles wat u dagelijks meemaakt. Misschien is het goed om de komende 
tijd te bidden voor uzelf, de mensen om u heen. En is het goed dat u uw dage-
lijkse zorgen en vragen aan hem voorlegt en  hem vraagt om zijn steun en 
kracht. Het is daarna goed om uw ervaringen te delen met anderen zodat zij 
ook kunnen zien en horen hoe ongelooflijk krachtig het gebed is.   7

Bron: Richard Foster. Gebed, waar het hart zijn thuis vindt. Gideonboeken

GEDICHT

Ongelooflijk – Ongelofelijk 

‘ongelofeloos’ is (nog) geen erkend 

woord

wel ‘ongelooflijk’ en ‘ongelofelijk’

twee keer goed en ja, zoals het hoort

‘ongelooflijk - ongelofelijk!’ is de roep

vanuit de wereld van het bekende

over iets ongehoords, 

van hier beneden over

colletje ‘buitencategorie’

een wereld van de meervoudige 

spelling:

ongelooflijk - ongelofelijk!

als de hybride auto niet meer op 

benzine kan, dan verder op elektra

als wij de menselijke maat der dingen 

niet meer

verstaan, gaan we verder met de blik 

naar Boven:

het Lam bestijgt de troon

in Gods wereld wint 

het kleine en de laatste

dat sterkt mijn – vaak o, zo ongelovig 

– hart 

en voedt mijn hybride geloof 

ongelooflijk – ongelofelijk!

Wim Altink

De kracht van het gebed

Het gebed zal 
een verandering 
in ons hart 
teweeg brengen

 WIM ALTINK
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Een bijl die drijft?

ou, misschien was het toch iets meer dan dat. De 
man bij wie de bijl van het heft schoot, had het 
ding namelijk geleend. Dit kon op een persoon-

lijke ramp uitdraaien voor deze man en zijn gezin. Wie 
namelijk een geleend goed niet kon teruggeven, was 
overgeleverd aan de willekeur van de schuldeiser. Dit 
kon zover gaan dat hij zichzelf en/of zijn kinderen aan de 
schuldeiser moest verkopen om de schuld af te betalen. 
Het andere alternatief was vluchten. Misschien moeten 
we ons dan ook niet te veel concentreren op de onmoge-
lijkheid van drijvend ijzer, maar veel meer op de actie 
erachter. Door Elisa grijpt God in om een gezin van 
slavenarbeid te redden. 

Oorlog in Israël
Daarnaast zien we in 2 Koningen 6 en 7 nog een paar 
wonderlijke zaken. De drijvende bijl is slechts een soort 
inleiding. Het verhaal dat erna volgt gaat veel verder. 
Het is oorlog. Elisa weet wat er in de kamers van de 

vijandelijke koning besproken 
wordt en brieft dit door aan de 
koning van Israël. Oorlog 
voeren wordt natuurlijk een 
lastige zaak wanneer al je 
geheime operaties vooraf bij de 
vijand bekend raken. Daarom 
wil de koning van Aram Elisa uitschakelen. Op zich 
natuurlijk best ironisch als je bedenkt dat Elisa dat dus 
ook weet. 
Het verhaal vertelt dat op zekere dag de hele stad 
omsingeld is door soldaten. De knecht van Elisa raakt in 
paniek en weet niet wat nu te doen. Elisa is echter de rust 
zelf. Hij ziet iets wat anderen niet zien, namelijk een hele 
engelenschaar die de soldaten van Aram verblindt. Ze 
kunnen niets uitrichten. De koning van Israël wil hen het 
liefst meteen in de pan hakken, maar Elisa verhindert 
dat. In plaats daarvan zorgt hij ervoor dat ze te eten krij-
gen en terug kunnen keren naar waar ze vandaan 
kwamen. Het gevolg is dat er voorlopig vrede heerst in 
Israël.

Honger
In het derde verhaal komt Elisa onder vuur van zijn eigen 
koning te liggen. Er is al zolang een belegering van de 
stad gaande dat mensen hun eigen kinderen beginnen te 
eten van de honger. De koning geeft Elisa de schuld en wil 
hem laten oppakken. Elisa laat echter berichten dat het 
de volgende dag gedaan zal zijn met de honger. Gedu-
rende die nacht wil een groep melaatsen overlopen naar 
het vijandelijke kamp. Ze hopen op iets te eten. Tot hun 
stomme verbazing is er niemand meer. Alles is achterge-
laten en er is voldoende te eten. De Aramese soldaten 
zijn allemaal met de noorderzon vertrokken omdat zij het 
idee hadden dat ze ieder moment aangevallen konden 
worden van verschillende kanten. 

Principe
Drie verhalen waarin God op bovennatuurlijke wijze 
ingrijpt om een individu of een heel volk terzijde te staan. 
Gaat het in deze verhalen om de details? Waarschijnlijk 
meer om het principe, namelijk dat God ons mensen niet 
in de steek laat als het er echt op aankomt. Is dat niet 
ongelooflijk mooi?   7BERT NAB

N

BIJBELS GEZIEN

Wat een raar verhaal! Een drijvende bijl is een 
onmogelijkheid. IJzer drijft niet, nu niet en toen 
ook niet. En daarbij, waarom zou God een wonder 
doen bij zoiets onbelangrijks als een bijl die naar 
de bodem van een rivier is gezonken? 

Door Elisa 
grijpt God in om 
een gezin van 
slavenarbeid te 
redden 

‘Nadat de man hem de plaats 
had aangewezen, sneed Elisa 
een twijg af en gooide die in 
het water, waarop het ijzer 
kwam bovendrijven’  
(2 Koningen 6:6).
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GROEN!

n 1992 sloeg in de Stille Oceaan een zeecontai-
ner met 28000 badeenden om. In de daaropvol-
gende jaren werden deze eendjes langs 

de gehele westkust van de Ver enigde Staten terugge-
vonden. Dit ongeluk was de aanleiding voor een revo-
lutionair onderzoek over de zeestromen in de Grote 
Oceaan. Oceanograaf Curtis Ebbesmeyer raakte hier-
door gefascineerd en schreef het boek:  Flotsametrics 
and the floating world: how one man’s obsession 
with runaway sneakers and rubber ducks revolutio
nized ocean science.
 
Plasticsoep
In zijn boek schenkt Ebbesmeyer aandacht aan de 
grote hoeveelheid afval die in de oceanen drijft. 
Voornamelijk plastic vervuilt het water en dit heeft 
grote gevolgen voor het milieu. Sinds het begin van 
deze eeuw komt de term ‘plastic berg’ of ‘plasticsoep’ 
voor in de populaire wetenschap. Hiermee worden de 
drijvende vuilnisbelten in de oceanen bedoeld. 
Onderzoekers schatten in dat deze afvalbergen 
ongeveer 34 keer zo groot zijn als Nederland.
 
Voedselketen
Door het zout van de zee en de warmte van de zon 
valt het plastic uiteen in kleine deeltjes. Vissen zien 
het verschil niet tussen plankton en deze giftige 

stoffen, van soms niet meer dan 0,5 mm grootte. Door de 
gifstoffen die zich aan het plastic hechtten, sterven veel 
vissen. Ook worden de vissen deels opgegeten door 
grotere dieren, waardoor het plastic in de voedselke-
ten terechtkomt.
 
Bewust worden
Doordat de plastic korrels zo klein zijn en er een grote 
verscheidenheid aan types plastic ronddrijven, lijkt het 
onmogelijk om deze stoffen uit het water te filteren. 
Daarnaast voelt geen enkele organisatie of land zich 
verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplos-
sing. Daarom is het belangrijk dat wij als consumenten 
ons bewuster worden van het plastic dat wij gebruiken. 
Een kleine aanpassing zorgt vaak al voor grote gevolgen.

Campagnefilmpje 
Een voorbeeld hiervan zijn de plastic tasjes van de Albert 
Heijn. Sinds 2012 worden deze niet meer actief aange-
boden bij de groente- en fruitafdeling. Deze verandering 
zorgde voor een vermindering van 600 k. plastic per 
dag. Ook in de Verenigde Staten zijn mensen zich bewust 
van de vervuilende gevolgen van de plastic tas. Een 
campagnefilmpje om het gebruik tegen te gaan is te 
vinden op You Tube: the majestic plastic bag. Een druppel 
op een gloeiende plaat misschien, maar toch weer een 
stap in de goede richting.   7

Het bekendste werk van de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman is 
hoogstwaarschijnlijk ‘de badeend’. Dit enorme kunstwerk is de afgelopen 
jaren overal ter wereld te zien geweest. Van Hong Kong tot Sao paulo en 
van Hasselt tot Auckland. Door de reusachtige afmetingen van de opge-
blazen badeend lijken rivieren en zeeën op een badkuip.

I

The majestic plastic bag

MARIE RAHAJAAN

De 
‘plasticsoep’ 

is 34 keer 
zo groot als 

Nederland

Bewust kopen
Met de app ‘plastics!’, verkrijgbaar in de App Store, 
kunt u in de winkel gemakkelijk barcodes van 
producten scannen. plastics zitten namelijk niet 
alleen verwerkt in plastic, maar ook in de meest 
onwaarschijnlijke zaken als shampoo en bodylotion. 
Bewust kopen voorkomt dat de ‘soep’ nog verder 
uitdijt.
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TENSLOTTE

an krab je je wel even achter je oren: Je bent 
op weg naar het werk van de Heer en dan ga 
je plat op je snufferd en kom je niet 

eens bij je hoge roeping aan. De rest van de 
dag heb ik in het ziekenhuis gezeten en gele-
gen om mijn aangezicht te laten oplappen. Is 
dit wat bidden en vasten je oplevert? Ik had 
de tegenwoordigheid van Geest om bij 
gebrek aan een spiegel met mijn mobieltje 
wat foto’s te nemen van mijn gehavende 
gelaat en de diverse behandelingen. Aan de 
hand daarvan heb ik mijn belevenissen die 
avond van me afgeschreven in een parodie met de titel 
‘Schoonheidsbehandeling’. 

Glimlachen
Het is nu bijna vijf jaar later en als ik het nu weer lees, 
moet ik er opnieuw om glimlachen. Maar ik word toch 
weer wat ernstiger bij de laatste zinnen:
Ik ben ontzettend dankbaar.
De salonmensen noemden het een groot geluk dat ik in 
deze staat de schoonheidsbehandeling heb kunnen 
beleven. Andere klanten schijnen de snufferdlanding 
lang niet zo goed op te pakken, of zelfs helemaal niet.
Ik noem het geen geluk.
Ik noem het bescherming.
Ik schijn nog wat te doen te hebben, naast het regelen 
van een nieuwe kies.

Die avond moest ik van Ria per se twee van haar Panadols 
tegen de pijn nemen, zodat ik lekker zou slapen. Na flink 
tegensputteren heb ik haar dwingende advies dan toch 
maar opgevolgd. Inderdaad had ik de hele nacht geen pijn. 
Heerlijk. Maar ook geen slaap! De volle nacht heb ik me 
daarover liggen verwonderen. Achteraf bleek dat ik Panadol 
Plus had gekregen. De plus staat voor cafeïne. En ik ben 
koffie noch cola gewend. 

Gebeden
Mijn gedachten en  gebeden gingen die nacht natuurlijk alle 
kanten op, ook langs de laatste zin van mijn lolstukje:  ‘Ik 
schijn nog wat te doen te  hebben . . . ’ Het zal toch niet . . .

Al jarenlang wist ik dat er een 
bepaald boek over God moest 
komen. Nog steeds had niemand het 
aangepakt zoals ik dacht dat mensen 
van deze tijd het nodig hebben. 
Daarom was ik er zelf al een paar 
keer aan begonnen. Maar door de 
drukte van werk en leven had ik 
telkens weer genoeg redenen om het 
project af te blazen. Ik eiste gewoon 

teveel van mezelf . . .  Of wilde God me vandaag iets vertel-
len? Was dit zijn antwoord op mijn vasten en gebed? 
Tegen de ochtend waren de vraagtekens weg. De titel stond 
gelijk al vast: ‘Ongelooflijk!’. God is ongelooflijk veel beter 
dan mensen beseffen. Je kunt echt niets verzinnen om hem 
te verbeteren of liefdevoller te maken. Het format wist ik 
ook al: net als ‘Tenslotte’. Ieder hoofdstuk zou maar één 
A4tje lang worden. 

Super-schrijfervaring
Nu ik deze Tenslotte schrijf, kijk ik terug op een super-
schrijf ervaring. Ze heeft me ontzettend veel inspanning 
gekost, want met dit format wordt ‘schrijven is schrappen’ 
wel heel erg waar! Maar ik had haar voor geen goud willen 
missen. God is echt ongelooflijk goed! Tot Bileam sprak hij 
door een ezel. Tot mij . . .  door Djuna.   7

Drie jaar geleden heb ik in Tenslotte al eens 
verteld over Djuna, de stevige hond, die in 
de Soester Duinen  besloot dwars door mijn 
fietsvoorwiel te rennen. Wat ik er toen niet 
bij vermeld heb, is dat ik op die maandag juist 
aan het vasten was, dus meer tijd aan gebed 
besteedde. 

D

 RUDY DINGJAN

God is echt 
ongelooflijk 
goed!

Ongelooflijke 
Djuna
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