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et kleine katje dat bij ons in huis woont, heeft van dromen 
haar core business gemaakt. Ze ligt de hele dag voor de 
kachel te knorren. Zij droomt niet van materie, zij heeft 

idealen. Zoals een bromvliegvrije wereld en een muisloos huis. 
Daar werkt ze ’s nachts aan, want je moet er wel iets voor doen om 
je dromen te realiseren, dat snapt zij heel goed. Verlangen naar 
materie kent zij alleen in de vorm van verlangen naar een blikje vis. 
Maar dan zonder blikje. 
Als je mensen vraagt naar hun dromen, dan gaat het meestal wel 
over spullen. Alleen dames die meedoen aan een Miss-verkiezing 
laten desgevraagd weten dat ze dromen van wereldvrede. Dat is 
omdat ze verder niets om het lijf hebben. De rest van de mensheid 
droomt van een huis in Frankrijk, een oldtimer of een zeilboot om 
de oceanen mee te bezeilen, op weg naar verre oorden.
Dromen is een kostbare aangelegenheid, kunnen we constateren, 
want het realiseren ervan kost geld. En als je dan eenmaal huizen, 
boten en auto’s hebt, kosten je dromen nog steeds – of nog meer –  
geld. Want spullen behoeven onderhoud en ze gaan stuk waar je bij 
staat. Om dit allemaal te kunnen bekostigen moet je de loterij 
winnen of een flink pensioen hebben.
Dat pensioen is een zorgenkind. Ik heb laatst uitgerekend dat ik op 
mijn 69e met pensioen kan. Dat duurt nog even. Onderweg doemen 
er vast nog wat extra obstakels op zodat ik vermoedelijk niet voor 
75-jarige leeftijd over kan gaan tot de aanschaf van de oldtimer. Ik 
weet niet of ik dan nog wel zin heb ik een gammele auto zonder 
enig comfort terwijl het verpleeghuis aan de horizon lonkt … Dat 
is wel een dilemma: wie jong is heeft geen geld voor dit soort frat-
sen en wie oud is kan het misschien wel betalen maar heeft geen 
tijd meer.
Dromen over wat je graag wilt en het realiseren van idealen is 
natuurlijk niet gebonden aan leeftijd en zelfs niet aan geld, al is het 
wel makkelijk als je dat hebt. Het einde van het jaar is bij uitstek de 
tijd om plannen te maken voor een nieuw jaar. Misschien wilt u uw 
dromen waarmaken. En misschien kunt u zich daarbij laten inspire-
ren door de artikelen in deze Contact. Zoals het interview met 
Daniëlle Koning die in Thailand haar idealen probeert te verwezen-
lijken en ons vertelt hoe ze dat doet op pagina 8.
Voldoende stof tot nadenken, voor onder de kerstboom. Geniet 
ervan. Of droom erover!   7

REDACTIONEEL

Dromen is niet 
gebonden aan 

leeftijd

H

LYDIA LIJKENDIJK, HOOFDREDACTEUR
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Regelrechte nachtmerries waren dat. En ik droomde dat zó 
vaak, dat ik me die droom nog steeds helder voor de geest kan 
halen. In mijn straat, mijn eígen straat, werd ik door de heks 
achterna gezeten. Ik rende telkens net op tijd ons huis in. 
Toen ik op een dag weer eens ontwaakte uit de nachtmerrie, 
bedacht ik me dat het nu maar eens afgelopen moest zijn. De 
heks zat me ’s nachts dan wel achterna, maar te pakken kreeg 
ze me nooit. Als ik nou eens heel hard met mijn ogen knipperde 
als ze weer eens achter me aan zat, misschien werd ik dan wel 
eerder wakker. En aldus geschiedde. Op een nacht voerde ik 
mijn plan uit. Ik werd hevig knipperend wakker. De heks was 
weg en is ook nóóit meer in mijn dromen verschenen.

Donker
In de donkerte van de nacht lijken dingen vaak erger dan dat ze 
overdag zijn. Als ik niet in slaap kan komen, ben ik het type dat 
gaat liggen nadenken. En dat wordt natuurlijk al snel pieker-
werk. Niet handig voor je nachtrust en vaak ook overbodig als ik 
er de volgende dag nog eens over nadenk. Wel heel apart dat 

het zo werkt. Dat de duisternis en de stilte je 
tot gedachten kunnen leiden die je liever niet 
hebt. Maar u kunt ervoor kiezen dat anders te 
doen. En uw gedachten in alle rust langs alle 
positieve dingen laten gaan. Tel uw zegenin-
gen, in plaats van schaapjes of onbetaalde 
rekeningen. 

Rust
Jezus zegt in Matteüs 11:28: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’  En 
zo is het wel, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Het ontneemt je 
niet de verplichtingen die je in het leven hebt, maar je kunt ze er 
wel een stuk makkelijker door aan.  7

e zaten met z’n tweetjes ergens vooraan, ieder 
op een grote rode pluchen stoel. Die had mijn 
vader voor mij omhoog geklapt laten staan en 

daar nog eens onze jassen op gedrapeerd. Het zat voor 
geen meter, zo als prinses op de erwt, maar ik zag tenmin-
ste wat.
Er was alleen van tevoren niets aan mij verteld over de 
boze toverheks. Tot dan toe kende ik alleen het verhaal 
van de zeven dwergen en het knappe meisje. En 
opeens verscheen daar een gebochelde heks. In 
het zwart en met een enge wrat op haar neus. 
Na van de eerste schrik bekomen te zijn, kreeg 
ik gaandeweg eigenlijk wel medelijden met de 
toverheks. Ik bedoel: eerst ben je de allermooi-
ste en dan word je van je troon gestoten. Dan 
krijg je opeens niet meer de aandacht die je 
gewend was. Ik snapte die heks best, dat ze het daar 
moeilijk mee had. 

Dromen over de heks
Maar mijn medelijden sloeg al snel om in wantrouwen en 
angst, toen ik plotseling over de heks begon te dromen. 

MEDITATIE

W

 JOANNE BALK

Tel uw 
zegeningen

Nachtmerries
Toen ik een jaar of vijf was, nam mijn 
vader me op een woensdagmiddag 
mee naar de bioscoop. Dat deed hij 
nooit, dus dat alleen al maakte diepe 
indruk op mij. 

Sneeuwwitje en  
de zeven dwergen
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bewegen.  Een dergelijk periode komt ongeveer vier keer per 
nacht voor.

De inhoud van dromen
Als huisarts vraag ik zelden naar de letterlijke droom van patiën-
ten. Er zijn wel medicijnen die als bijwerking ‘abnormaal dromen’ 
hebben. Dan komt het dromen als verschijnsel ter sprake, maar 
over de inhoud heb ik het niet met patiënten. Ook alcohol kan 
dromen als bijwerking hebben.  Matige alcoholinname vlak voor 
het slapen gaan, is geen aanrader als ‘slaapmutsje’. Enkele glazen 
bier of wijn zorgen er misschien wel voor dat je inslaapt, maar 
daarna slaap je slecht:  dromen, zweten en wakker worden.
Ook wanneer dromen herbelevingen zijn van een nare gebeurtenis, 
vraag ik niet naar de inhoud van een droom; wel vraag ik naar de 
gebeurtenis en de gedachten, gevoelens en emoties die het 
gebeurde oproept. Dan kan er immers sprake zijn van bijvoorbeeld 
een posttraumatische stressstoornis.  
Soms wil ik iemands (toekomst)droom in kaart brengen. Dat is 
natuurlijk iets anders dan de droom zoals die in je slaap optreedt.

Dagdromen
Over dagdromen is meer bekend. Dagdromen lijkt nuttig en zinvol. 
Tijdens het dagdromen denkt iemand rustig na over de dingen die 
zouden kunnen gebeuren. Dit blijkt nuttig te zijn voor de organisa-
tie van ons brein en ter voorbereiding op dingen die nog te gebeu-
ren staan. In tegenstelling tot in een droom werkt het brein tijdens 
het dagdromen op volle toeren. Vooral hersendelen die worden 
gebruikt bij probleemoplossend denken, zijn actiever tijdens peri-
odes van afleiding.

Conclusie
Harde feiten over dromen zijn dus schaars. Voorlopig heeft Marco 
Borsato gelijk als hij zingt: de meeste dromen zijn bedrog. Maar 
dagdromen doet hij wel, wanneer hij zingt: 
‘En als de zon weer gaat schijnen
Laat dan dat beeld wat ik heb niet verdwijnen
Als je zou gaan, neem je mijn dromen mee.’  7

at zijn dromen nu eigenlijk en wat is de functie 
ervan? Al heel lang zijn wetenschappers op 
zoek naar de antwoorden op deze vragen.  Er 

bestaat dan ook een veelheid aan theorieën over de 
functie van dromen. De ene theorie lijkt geloofwaardi-
ger dan de andere, maar harde bewijzen ontbreken in 
alle gevallen. Desondanks zijn wetenschappers het 
erover eens dat dromen belangrijk is voor ons geheugen. 
Tijdens het slapen worden waarschijnlijk bepaalde 
neuronale (zenuw)verbindingen versterkt.

Wanneer dromen we?
Tijdens het dromen worden herinneringen en gebeurte-
nissen opnieuw ’afgespeeld’. Ze gaan vaak over zaken 
die ons in het dagelijks leven bezighouden. Onze idealen 
en angsten, ons falen en misschien wel onze diepste 
emoties zouden verwerkt worden. 
Onderzoekers zijn het erover eens dat we dromen 
tijdens de REM-slaap (Rapid Eye Movement). Dit is de 
slaapperiode waarbij de ogen heel snel heen en weer 

Marco Borsato weet het in zijn liedje treffend uit te drukken: dromen 
zijn bedrog. Enerzijds is het jammer: dan was ik een ontdekkingsreiziger 
en tegelijk een prinses geweest. Anderzijds gelukkig: ik zou niet willen 
dat elke droom werkelijkheid werd.

JOSÉ DE JONGH

W

Bronnen
•  wikipedia
•  http://wetenschap.infonu.nl

MEDISCH

Dromen zijn bedrog
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RONNY VAN DESSEL

‘Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 

door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en 

dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van 

de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze 

draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk 

bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door 

de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ 

wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opge-

dragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon 

gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.’

MaTTHEüs 1:18-25 (NBV)

Jozefs droom, een kerstgeschenk 
voor ons allen

HET WOORD AAN HET WOORD

1

2

Bijbelgedeelte

Jozef was uitverkoren om Jezus, de Messias, als zijn zoon op te voeden. Dit kan tellen als kerstgeschenk! Denken wij 
ook wel eens aan Jozef, wanneer Kerst voor de deur staat? De man die onze Verlosser heeft bijgestaan gedurende 
zijn kinder- en jeugdjaren!

Jesjoea betekent: de Heer is verlossing. Erkennen wij Jezus als onze ware Verlosser die ons verlost van onze 
zonden? Willen wij dit goede nieuws delen met anderen?

EENREGELIG GEbED
Leer me, Heer, om ook vandaag in de 
richting van Betlehem te kijken en de 
Vredevorst in mijn leven te verwelkomen.

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

Jozef, zoon van Jacob en timmerman in Nazaret, was de man van Maria en de pleegvader van Jezus. Hij stamde 

uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat één van zijn nakomelingen de Messias zou worden.

In het Nieuwe Testament speelde hij slechts een kleine rol bij de geboorte en kinderjaren van Christus. Volgens 

het Evangelie van Mattheüs was Jozef een ‘rechtschapen man’. Hij overwoog in stilte van zijn verloofde Maria te 

scheiden, omdat zij zwanger bleek voordat ze gingen samenwonen. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in 

een droom een engel die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen: het kind in 

haar schoot is van de heilige Geest’ (1:20). Volgens Mattheüs was het Jozef die op gezag van de engel het kind 

van Maria de naam Jezus gaf. Jezus komt van het Hebreeuwse Jesjoea en betekent ‘de Heer is verlossing’. 

Volgens de engel zal Jezus ‘zijn volk verlossen van hun zonden’.

Uit: Reinder Bruinsma, Een kwestie van kiezen
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Jakob heeft huis en haard verlaten. Hij vlucht omdat hij een 
lelijke streek heeft uitgehaald: hij bedroog zijn vader en zijn 
tweelingbroer. We lezen in het Bijbelboek Genesis dat Jakob 
naar Haran gaat.1 Terug naar de plek waar Abraham, zijn opa, 
vandaan komt. Hij heeft waarschijnlijk zijn familie daar nog 
nooit gezien en het is best spannend, omdat Jakob niet weet 
hoe hij daar ontvangen zal worden.
In zijn eentje moet hij de woestijn door. Dat is vast geen gemak-
kelijke reis. Het droge en vaak dorre landschap is geen plaats 
waar je veel mensen tegenkomt. Hij is helemaal op zichzelf 
aangewezen en daar gaat hij met zijn rugzakje.

Communicatie tussen hemel en aarde
Jakob heeft tijd genoeg om na te denken over wat er allemaal is 

gebeurd. Je kunt je wel voorstellen waar 
hij mee worstelt: schuldgevoel, angst, 
eenzaamheid. Alles wat een mens zo 
nodig heeft in het leven, is hij nu kwijt. Als 
het donker wordt, zoekt hij een plekje om 
te slapen. Hij is vast onrustig in slaap 
gevallen en hij droomt. Hij ziet een trap, 
waarvan de top tot in de hemel reikt. Op 
die trap is het een drukte van belang. Het 
is een komen en gaan van engelen, Gods 
boodschappers. Die trap verbeeldt 
prachtig de communicatie tussen hemel 

en aarde, tussen God en mens. 
Jakob ontmoet God in die droom. God stelt zich aan hem voor 
en Hij doet hem een belofte: ‘Het land waarop je nu ligt te 
slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven.’ Hij krijgt ook de 
belofte dat God altijd bij hem zal zijn, dat hij zal uitgroeien tot 
een grote familie en dat God hem zal beschermen.2

at is dat toch met dromen? Iedereen heeft 
er een beeld bij, want dromen doen we alle-
maal. We weten vaak niet meer precies wat 

we gedroomd hebben, soms blijven er alleen flar-
den over of een gevoel. Jaren geleden zong 
Marco Borsato het inmiddels overbekende lied 
‘De meeste dromen zijn bedrog’. Veel mensen 
zullen dit ook zo ervaren. Maar je kunt een droom 
of ideaal ook najagen. Dromen waarmaken is 
hard werken. Wie ooit een briljante ingeving 
kreeg van zijn of haar droom(baan) en zich daar 
met hart en ziel in stortte, kan dat waarschijnlijk 
beamen. 
Dromen realiseer je niet een-twee-drie. Zeker 
niet als het je droom is om een totaal 
andere baan te hebben. Ondernemer te 
zijn, in plaats van werknemer. Een eigen 
webwinkel te hebben, in plaats van achter 
de kassa bij de buurtsuper te zitten. Of 
reisleider te worden in Azië, in plaats van 
te forenzen. Het realiseren van een droom 
is niet gemakkelijk, ondanks alle energie 
die een geweldig idee kan genereren. Je 
moet je focussen op je doel en vooral niet 
uit het oog verliezen waar je voor gaat. En 
beren op de weg zul je zeker tegenkomen.

Droog en dor
In de Bijbel gebruikt God dromen om iets aan 
mensen te vertellen. Een bekende droom is die 
van Jakob, de zoon van Isaac en de kleinzoon van 
Abraham.

OVERDENKING

De

van
droom

Jakob
W

De regen roffelt op 
het dak, windvlagen 
laten de dakpannen 
rammelen, ik word er 
wakker van. In bed is 
het behaaglijk warm 
en ik geniet na van mijn 
droom. Het is alleen 
jammer dat ik de slaap 
niet meer kan vatten. 

JANE FROMA

Gods droom 
en wens is de 
relatie tussen 
hem en de mens 
te herstellen
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Het werken bij zijn oom Laban heeft Jakob geen windeieren gelegd. Op 
een wonderlijke en slimme manier verwerft hij een grote kudde vee.5 
Maar na twintig jaar besluit hij naar huis te gaan. Hij kwam alleen aan in 
Haran, arm en berooid, en hij vertrekt met zijn twee vrouwen, een heel 
stel kinderen, knechten en een enorme kudde schapen en geiten. Jakob 
is vader geworden van twaalf zonen waaruit de twaalf stammen van 
Israel voortkomen. De droom die Jakob had, krijgt stapje voor stapje 
gestalte.

Gods droom
God heeft ook een droom. Toen Adam en Eva de verkeerde keuze maak-
ten, kwam er een kloof tussen God en de mens die onoverbrugbaar leek. 
Gods droom en wens is de relatie tussen hem en de mens te herstellen. 
Dat er een nieuwe wereld zal ontstaan waarin alle lelijkheid, ellende, 
armoede, oorlog, vijandigheid en hebzucht niet meer zullen zijn. Waar 
liefde de drijfveer is van ieder mens. 
God heeft ook daadwerkelijk actie ondernomen om zijn droom waar te 
maken. Zijn zoon kwam op aarde en stierf voor de zonde van alle mensen. 
Daarmee heeft elk kind van God toegang tot de nieuwe aarde waar vrede 
en liefde zal zijn.  7

Noten
1 Genesis 28:10; 2 Genesis 28:13 en 14; 3 Genesis 28:16; 4 Genesis 29; 5 Genesis 30:31-43.

Dan wordt Jakob wakker en realiseert hij zich dat God op 
die plaats aanwezig was.3 Midden in de ellende en de 
eenzaamheid krijgt Jakob deze mooie droom. Ik kan mij 
voorstellen dat hij daar blij mee is, want hij ziet een 
prachtig vergezicht en hoeft zich geen zorgen meer te 
maken over de toekomst. 
Soms heb je het nodig dat er tegen je wordt gezegd: het 
komt uiteindelijk goed, maak je geen zorgen. Vooral als 
het met jou op dat moment helemaal niet goed gaat. 

De droom krijgt gestalte
Hoe gaat het verder met Jakob en zijn droom?4 Hij komt 
in de buurt van de plek waar zijn oom woont en ontmoet 
bij een put een prachtige vrouw, Rachel, de dochter van 
zijn oom. Het is liefde op het eerste gezicht. Hij wil haar 
dolgraag als zijn vrouw en hij doet zijn oom een voorstel: 
om Rachel te mogen trouwen wil hij wel zeven jaar voor 
zijn oom werken. De zaak wordt beklonken en na zeven 
jaar volgt de bruiloft. Maar zijn oom bedriegt hem en laat 
hem trouwen met Lea, Rachels oudste zus. Weer volgt er 
een onderhandeling en Jakob stemt in met nog eens 
zeven jaar. Uiteindelijk trouwt hij dan de vrouw van zijn 
dromen.

Jakobs droom, olie op doek, 
van Marc Chagall
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ertel eens iets over je dromen en 
idealen?
‘Er zijn twee rode draden in mijn leven: 

mijn geloof in God en mijn liefde voor mensen en 
culturen. Als 17-jarige werkte ik een jaar als 
student-zendeling op de Marshalleilanden, waar-
door ik een liefde kreeg voor de zending. Ik ging 
culturele antropologie studeren ter voorbereiding 
op een leven in de zending. Op dit moment voel ik 
mij enorm gezegend dat ik deze twee elementen 
kan samenbrengen: werken als zendeling terwijl 
mijn antropologische bagage mij daarbij infor-
meert. Adventist Frontier Missions begrijpt dat 
het essentieel is voor effectieve zending om 
kennis te hebben van lokale gewoontes, waarden 
en geloof. Als je je hier niets van aantrekt, sla je de 
plank mis. Er zijn legio antropologische studies die 
aantonen dat zogenaamd geslaagde zendingspro-
jecten volgelingen van Christus hebben ‘geprodu-
ceerd’ die tegelijkertijd nog massaal hun 
voormalige goden en geesten aanhangen. Mijn 

INTERVIEW

Daniëlle Koning woont sinds begin 2013 in Thailand. Ze werkt voor Adventist Frontier Missions, 

een organisatie die zich specialiseert in het uitzenden van zendelingen naar gebieden 

waar zeer weinig mensen bekend zijn met het woord en karakter van God. Zij werkt in een 

internationaal team om samen het evangelie te delen met Thaise boeddhistische mensen. 

Werken voor God in Thailand

v

LYDIA LIJKENDIJK

DANIëLLE
KONING

leeft haar droom
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droom is om in Thailand een manier van evangelisatie te 
vinden die een diepgaande verandering in het wereldbeeld 
van mensen teweegbrengt – zodat zij met een eenduidig 
hart de God van de Bijbel willen volgen.’ 

Wat doe je in Thailand? 
‘In dit eerste jaar heb ik mij intensief gestort op het leren 
van de taal in Bangkok. Dat is een voorwaarde van AFM: je 
moet de taal leren, want anders kun je niet communiceren. 
Ik vond dit ontzettend leuk en geniet ervan om nu gesprek-
ken in het Thais te kunnen voeren, maar het was en is ook 
een enorme uitdaging. Het Thais is een tonale taal. Dat wil 
zeggen dat het uitmaakt op welke toonhoogte je iets zegt. 
Zeg je bijvoorbeeld het woord ‘suay’ op een rijzende toon, 
dan betekent het ‘mooi’. Maar zeg je ‘suay’ op een gelijkblij-
vende toon, dan betekent het ‘ongeluk’. Je kunt dus gevaar-
lijke fouten maken als je de taaltonen niet onder de knie 
hebt! Daarnaast is het Thais eigenlijk verschillende talen in 
één. Het kent een informele taal, een formele taal, schrijf-
taal, religietaal, koninklijke taal. Als je zegt, ‘hij eet’, dan kun 
je dat op veel verschillende manieren zeggen, afhankelijk 
van of je het hebt over je hond, de buurman, je opa, een 
monnik of de koning. 
In januari 2014 verhuis ik naar onze projectstad Khon Kaen. 
Daar stort ik me op een mix van vriendschappen sluiten, het 
leren begrijpen van de lokale cultuur en het schrijven en 
houden van bijbelstudies.’

Lukt het om je dromen daar waar te maken?
‘Ik ben God heel dankbaar voor wat ik in dit jaar allemaal heb 
mogen doen. Tegelijkertijd is het werk hier iets van de lange 
adem. Effectieve evangelisatie vindt plaats in de context 
van vertrouwensrelaties en ijzersterke taal- en cultuurvaar-
digheden. Dit kost tijd. Daarnaast willen wij hier iets opzet-
ten wat daadwerkelijk duurzaam is: een volwassen groep 
nieuwe volgelingen van Christus die zichzelf zal blijven 

voortplanten. Dit alles in een zeer moei-
lijk te bereiken bevolkingsgroep. 
Daarom heb ik me voorgenomen om hier voor langere tijd te zijn – zo’n 
tien jaar, in het geloof dat God zijn dromen hier waar kan maken.’

Wat zijn de grootste obstakels die je tegenkomt?
‘Thaise mensen geloven dat alle religies hetzelfde zijn, omdat ze alle-
maal de mens zouden helpen om zich goed te gedragen. Daarnaast 
hebben Thaise mensen een sterke nationale identiteit, waar het 
boeddhisme bij hoort. De hoogvereerde koning is een boeddhist. 
Dergelijke zaken maken het gesprek over godsdienst zeer uitdagend.’

Wat is het mooie van Thailand of de Thai, en van je werk daar, zijn er 
ook minder mooie kanten?
‘Ik houd van de Thaise beleefdheid, vriendelijkheid en gezelligheid. 
Een uitdaging in de omgang met Thaise mensen is te weten wat ze nu 
precies denken. Want Thaise mensen uiten hun emoties niet expliciet 
en bedekken deze vaak met een glimlach. Ik ben dus vaak onzeker 
over of ik iets misschien verkeerd heb gezegd, of over wat iemand nu 
echt denkt.’

Wat wil je zeggen tegen mensen met idealen?
‘Eén van de dingen die mij opvielen in mijn voorbereidingen voor Thai-
land, was dat diverse mensen mij vertelden dat ze eigenlijk ook zoiets 
hadden willen doen in hun leven. Het verraste mij en stemde mij soms 
wat verdrietig. We zijn niet altijd in staat om te doen waar ons hart 
naar uitgaat, we leven nu eenmaal nog niet in de hemel. Maar ik geloof 
dat er vaak meer ruimte is om onze idealen te volgen dan we denken. 
Een belangrijk ingrediënt hierbij is denk ik: moed om kwetsbaar te 
durven zijn. Mensen met idealen zijn kwetsbaar. Als je ergens in 
gelooft of helemaal voor gaat, zal een cynische opmerking al gauw op 
de loer liggen. Maar dat mag niet de reden zijn om je ideaal te laten 
liggen. Ik voel mij vaak kwetsbaar, maar ik heb nooit spijt van mijn 
keuze. Integendeel, soms overvalt me een gevoel van geluk en kan ik 
bijna niet geloven dat ik werkelijk dit werk mag doen. Kortom: neem je 
ideaal serieus, bereid je goed voor en durf dan die sprong te wagen!’  7

‘Neem je ideaal 
serieus en waag 
de sprong’
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n 1865 ondertekende Lincoln ‘Emancipa-
tiedecreet’. De slavernij bestond niet 
meer. Maar in 1963 leed vooral in de 

zuidelijke staten de zwarte bevolking nog 
steeds onder een keiharde discriminerende 
wetgeving.

Geweldloos verzet
De burgerrechtenbeweging had voor-
afgaand aan Kings speech de ‘Mars 
naar Washington’ georganiseerd. Er 
verzamelde zich een menigte van zo’n 
250.000 mensen voor het Lincoln 
Memorial in Washington, het gedenk-
teken van de president wiens droom 
maar niet uit de verf kwam. King wees 
op het Emancipatiedecreet, dat alle 
Amerikanen een cheque had aange-
reikt die recht gaf op vrijheid en geluk. De 
beweging wilde die cheque nu verzilveren. King 
waarschuwde Amerika voor de gevolgen als hij 
ongedekt zou blijken te zijn. Hij waarschuwde 

ook zijn medestanders. Die mochten de lichamelijke kracht die tegen 
hen gebruikt werd alleen tegemoet treden met ‘zielenkracht’. 

Droom voor Amerika
‘Ga terug naar Mississippi, ga terug naar Alabama, … in de weten-
schap dat op de een of andere manier deze situatie kan en zal veran-
deren. Laten we ons niet wentelen in de vallei van wanhoop. Ik zeg 
jullie vandaag, mijn vrienden – ondanks het feit dat we tegen de moei-

lijkheden van vandaag en morgen oplopen, 
heb ik nog steeds een droom.’
King beschreef zijn buitensporige droom 
voor Amerika, waarin het zuiden zou ‘veran-
deren in een oase van vrijheid en gerechtig-
heid’ en zijn vier jonge kinderen op een dag 
zouden ‘leven in een natie waarin zij niet 
worden beoordeeld naar de kleur van hun 
huid, maar naar de inhoud van hun karakter.’ 
De kracht van deze toespraak is te beleven 

op http://www.youtube.com/watch?v=HRIF4_WzU1w
Martin Luther King jr. kreeg geen droom, maar produceerde er een. Hij 
wist Amerika aan het dromen te krijgen. Zozeer, dat er nu een zwarte 
president in het Witte Huis woont!  7

I

JOOST SuppooST

AAD BERGER

BOEKBESPREKING

Een droom produceren

op 28 augustus 1963 sprak Martin Luther King jr. de beste rede van 

die eeuw uit, honderd jaar nadat Abraham Lincoln vanaf 1861 staps-

gewijs de slavernij had afgeschaft ten koste van een burgeroorlog.

Martin Luther 
King jr. kreeg 
geen droom, maar 
produceerde er 
een

RUDY DINGJAN
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werd tot Betel, wat ‘huis van God’ betekent. Hij ziet 
een ladder die tot in de hemel reikt en engelen gaan 
omhoog en dalen af. Ook God zelf is aanwezig en 
maakt zich bekend als de God van Abraham en Isaak. 

De belofte van land en nakomelingen 
aan Abraham wordt herhaald.

Jozef
Er zijn dromen die beroemd zijn 
geworden bij een breed publiek. 

Een voorbeeld is de geschiedenis van 
Jozef, waar zelfs een musical over is gemaakt. Die 
staat opgetekend in Genesis 37. Maar het bleef hier 
niet bij. Later belandt Jozef ten onrechte in de gevan-
genis in Egypte en daar wordt hij de uitlegger van de 
dromen van de wijnschenker en de bakker.
De geschiedenis blijkt slechts een inleiding te zijn. 
Ook Farao krijgt een droom en de schenker herinnert 
zich hoe Jozef zijn droom juist heeft uitgelegd. Als 
Jozef de droom van de Farao ook kan verklaren krijgt 
deze zoveel vertrouwen in de jonge Hebreeër, dat 
Jozef de dochter van een priester tot vrouw krijgt 
plus het bestuur over heel het rijk Egypte. 

Mozes
Veel later in de woestijn begint het volk aan het 
leiderschap van Mozes te twijfelen. En de Heer 
spreekt dan bij de ingang van de tabernakel vanuit de 
wolkkolom tot Aäron en Mirjam: ‘Luister goed. Als er 
bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in 
visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in 
dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik 
volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem 

spreek ik rechtstreeks, duide-
lijk, niet in raadsels, en hij 
aanschouwt mijn gestalte.

Echt of niet?
Waar echte dromen zijn, komen 
vroeg of laat ook de vervalsin-
gen. Daarover verhaalt Jere-
mia: ‘Dit zegt de HEER van de 
hemelse machten, de God van 

Israël: “Laat je niet misleiden door je profeten en 
waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze 
dromen slechts wat jullie wensen”.’
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Want Joël 
vertelt ons dat God zich vlak voor de ‘dag van de Heer’ 
ook zal openbaren in dromen. Daarna zal zich dit 
voltrekken: ‘Ik zal mijn geest uitgieten over al wat 
leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 
oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren 
zullen visioenen zien.’ We blijven gespannen uitzien 
naar dat moment!  7

romen en visioenen zijn eigenlijk rare feno-
menen. Als we ons brein vergelijken met 
een computer, dan kan God daarin binnen-

dringen en in ons interne geheugen beelden en 
geluiden oproepen. En ze kunnen dan 
ook nog worden opgeslagen op onze 
‘harde schijf’, want je hebt er niets aan 
als je ze na afloop vergeten bent. In 
bijbelse tijden was het niet ongebruike-
lijk dat Godsmannen (het waren zelden 
vrouwen) een boodschap van God door-
kregen. Je leest nergens, dat ze daar 
verbaasd over waren of dat degenen die 
ervan hoorden dat vreemd vonden. Het 
hoorde kennelijk bij het godsdienstige leven. 

God openbaart zich
De eerste opgetekende droom, waarin God zich 
openbaart, vinden we in Genesis 20. Koning 
Abimelech dreigt in de fout te gaan met Sara, de 
vrouw van Abraham. Hij krijgt vervolgens in een 
droom van God te horen hoe de vork in de steel zit 
en de zaak loopt goed af.
De tweede droom had een heel ander karakter. 
Jakob slaapt op een plaats, die daarna omgedoopt 

WOORDWEGER

 FRED DE WEGER

D

Oude mensen 
zullen dromen 
dromen

Dromen 
zijn bedrog

maar niet altijd

Als we in de Bijbel lezen over dromen 
en visioenen, dan kunnen we grofweg 
zeggen dat een visioen of gezicht 
bestaat uit beelden en/of geluiden die 
iemand krijgt die wakker is. Een droom 
daarentegen krijgt iemand die slaapt. 
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m maar enkele te noemen: het beklimmen van ‘s 
werelds hoogste bergen, het van bron tot monding 
verkennen van ‘s werelds langste rivieren, het bestu-

ren van ‘s werelds snelste vliegtuig, een mijl in vijf minuten 
rennen en de gehele Encyclopedia Brittanica lezen.
De jongen aan de keukentafel was John Goddard. Nu, ruim 
vijftig jaar later, is hij nog niet helemaal klaar met zijn lijst. 
Hij heeft 109 doelen af kunnen vinken.

Dromen verwezenlijken
Een nieuw jaar staat voor de deur. Wat zal dit jaar ons bren-
gen? Plannen worden er gemaakt, maar misschien zijn er 
ook zekerheden die weg lijken te vallen. Hoe moet je dan 
verder?
Jongeren hebben dromen die ze willen verwezenlijken. Als ik 
met studenten spreek die net zijn afgestudeerd hopen zij op 
een uitdagende baan, doorgroeimogelijkheden in hun werk,  GLENN RIPASSA

RELATIES

O

Op een regenachtige middag zat 
een vijftienjarige jongen aan de 
keukentafel in Los Angeles en 
schreef boven aan een schrijfblok 
drie woorden : ‘My life list’. Onder 
die titel schreef hij 127 doelen 
die hij wilde bereiken. Dit waren 
bepaald geen eenvoudige en 
gemakkelijk te behalen doelen. 

Jouw droom 
en Gods plan

goed verdienen en dan een eigen gezin starten. 
Anderen willen heel direct wat betekenen voor 
mensen die het minder hebben en willen een tijdje 
in ontwikkelingslanden aan het werk of willen 
projecten opzetten om minderbedeelden te 
ondersteunen in hun ontwikkeling.  Enkele studen-
ten maken een wereldreis onder het motto: ‘Als ik 
het nu niet doe, dan gebeurt het misschien niet 
meer’.

Doelen stellen
Jongeren stellen doelen en willen daar naartoe 
werken. Ze denken goed na over de stappen die ze 
moeten zetten en in hun enthousiasme gaan ze 
aan het werk. Voor hen is alles nog mogelijk. Ze 
zien verschillende mogelijkheden en laten zich 
daar ook door leiden.

John Goddard
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Hoe staat het met de dromen van de veertigers en vijftigers, die volop in het 
arbeidsproces staan?
Hebben zij nog wensen en dromen of leven zij het leven van alledag en zijn zij 
tevreden met wat zij nu hebben? Denken zij misschien: ‘Ik kan niet meer 
anders, want ik leef mijn leven al zolang en ben er aan gewend?’ Of: ‘Het is 
goed zoals het is, waarom zou ik er nog een verandering in aanbrengen?’

Gods plan
God is onze Schepper en Hij heeft ons gemaakt met een plan. We maken 
deel uit van zijn ontwerp, van zijn droom voor de mensheid. Als cruciaal 
onderdeel van je roeping heb je gaven, talenten, passies en verlangens van 
hem gekregen. God roept je en vraagt je om je in te zetten voor zijn plan. Je 
moet goed naar hem luisteren. 

Stel jezelf de volgende vragen om je passie te ontdekken:
•   Wat vind ik fijn om te doen? Waar ben ik goed in? Waar word ik enthousiast 

van, waar krijg ik energie van? En wat doe ik hiermee? 
•   Welke activiteiten vermijd ik en waarom? Waar word ik moe van of wat 

ontneemt me juist energie? Waar zie ik 
tegenop? 

•   Waar wil ik later om herinnerd worden? Wat 
wil ik degenen die mijn lief zijn, de mensen om 
me heen, de samenleving meegeven?

•   Welke rol spelen geld en aanzien in mijn over-
wegingen en laat ik me daardoor afbrengen 
van mijn passie, van hetgeen ik blij word ?

•   Hoe zou mijn leven eruit zien als ik mijn droom 
(passie) zou verwezenlijken?

•   Wat is de eerste stap die ik zou moeten zetten om een deel van mijn droom 
te kunnen verwezenlijken?

samen met God
Het is belangrijk om God te vragen je te leiden in de plannen die je hebt of 
maakt. Hij kan je gebruiken voor zijn plan. Met jouw talenten, enthousiasme 
en gaven kun je meehelpen om zijn plan uit te werken. Je bent dan echt van 
betekenis voor de mensheid.
We zijn niet slechts geroepen om voor God te werken. We zijn geroepen om 
samen met God te werken!  7

Bron: http://www.johngoddard.info/life_list.htm

GEDICHT

op reis

Het gebeurde gisteren

op reis van A naar B

In het vliegtuig van Amsterdam 

naar Belgrado

Naast mij zit de Servisch-

Nederlandse Branko

hij zegt ‘go with the flow’

Dan komt je droom uit -

Inmiddels aangeland op de

Montenegrijnse kust

Met deze mijn laatste woorden 

voor Contact

Blijf ik op reis, 

Zoekend naar poëtische 

panorama’s

Totdat het vliegtuig landt...

En God ons brengt naar zijn 

prachtige strand

Wim Altink

Wij maken deel 
uit van Gods 
ontwerp

 WIM ALTINK
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Jozef, de dromer

ie broers mogen Jozef niet zo. Hij wordt 
namelijk nogal verwend door zijn vader. 
Toen Jozef geboren werd, was Jakob al 

een wat oudere man en het was ook nog eens 
de eerste zoon van zijn lievelingsvrouw (ja, dat 
kon nog in die tijd en cultuur). De broers van 
Jozef hebben wel door dat hij een streepje 
voor heeft bij hun vader en daarom kunnen ze 
hem niet uitstaan. Het is dan ook wel begrijpe-
lijk dat zo’n droom niet echt in goede aarde 
valt.

Maar het wordt nog erger. De volgende droom toont 
de zon, maan en elf sterren die zich voor Jozef neer-
buigen. Had hij het nu maar voor zichzelf gehouden, 
maar nee, Jozef moet het zo nodig weer vertellen. 
Zelfs zijn vader is er ontstemd over. Maar hij denkt er 
wel over na. De broers kunnen Jozef echter wel 
vermoorden, zo kwaad zijn ze.

Jozef verkocht
Op zekere dag grijpen de broers hun kans. Ze verko-
pen Jozef aan een langstrekkende karavaan. De 
jongen komt in Egypte terecht en wordt daar te werk 
gesteld. Hij heeft geen slecht leven maar komt door 
een afgewezen vrouw in de gevangenis terecht. Daar 
blijkt dat hij niet alleen droomt maar ook nog eens in 
staat gesteld wordt om dromen uit te leggen. 
Op zeker moment heeft de farao van het land twee 
dromen. Er is iemand die zich Jozef herinnert uit de 
gevangenis en hij wordt erbij gehaald om de dromen 
uit te leggen. Waar het op neer komt, is dat de farao 
gedroomd heeft over goede oogsten en slechte 
oogsten. Jozef raadt de man aan om in de jaren van 
goede oogsten reserves aan te leggen zodat er in de 
jaren van hongersnood die zullen volgen, voldoende 
voedsel in het land is.

van gevangene naar premier
Van gevangene wordt Jozef in een klap de op een na 
belangrijkste man van het land. Farao wil dat Jozef 
het allemaal regelt met die verdeling van voedsel. De 
hongersnood slaat over naar Kanaän en ook de fami-
lie van Jozef wordt gedwongen naar Egypte te gaan 
om daar voedsel te kopen. Bij aankomst maken zij 
natuurlijk een diepe buiging voor die vreemde onder-
koning …
De dromen van Jozef 
komen uit. God heeft 
het kennelijk zo 
beschikt dat Jozef door 
diverse moeilijkheden 
heen een belangrijke 
taak te vervullen heeft. 
Zijn dromen in zijn 
kindertijd hadden hem 
hier al op voorbereid, 
zelfs al snapte hij het toen nog niet. Het verhaal leest 
als een roman. Aan het einde van het verhaal wordt 
Jozef herenigd met zijn broers en zelfs met zijn vader 
die al die tijd had gedacht dat zijn lievelingszoon door 
een roofdier verscheurd was.

Gods wegen zijn bijzondere wegen, maar werken wel 
altijd mee ten goede, uiteindelijk.  7

BERT NAB

D

BIJBELS GEZIEN

Jozef heeft gedroomd, dat gebeurt ons 
allemaal weleens. Meestal kan ik me niet 
herinneren dat ik heb gedroomd en zeker 
niet wat ik heb gedroomd. Maar Jozef 
weet het nog heel duidelijk en hij deelt 
zijn droom met zijn broers en zijn ouders.

De broers 
konden Jozef 
echter wel 
vermoorden, zo 
kwaad waren ze

‘We waren op het land schoven aan het binden, en 
toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop 
staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen 
staan en bogen daarvoor’ (Genesis 37:7).
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GROEN!

oor bijvoorbeeld minder vaak plastic tassen te 
kopen, belast je het milieu minder. Dat heeft 
invloed op de plastic soep in de Stille Oceaan. 

Natuurlijk zijn er ook voorbeelden te noemen van 
mensen en organisaties die klimaatveranderingen op 
een radicale manier willen tegengaan. Zij 
vormen voor mij een bron van inspiratie.

Arctic 30
Sinds jaar en dag strijdt Greenpeace voor 
schone energie, sterke bossen, levende 
oceanen, een gifvrije wereld en duurzame 
landbouw. De afgelopen maanden is deze 
organisatie veelvuldig in het nieuws 
vanwege de ijsbreker Arctic Sunrise. De 
dertig bemanningsleden van dit schip, 
beter bekend als de Arctic 30, voerden actie tegen 
de geplande gasboringen door het Russische staats-
bedrijf Gazprom in het Noordpoolgebied. 
Onder hen bevinden zich twee Nederlandse actie-
voerders, Faiza Oulahsen en Mannes Ubels. Zij zijn 
ervan overtuigd dat de geplande boringen desas-

treuze gevolgen hebben voor de Noordpool en wagen hun 
leven om deze zaak aan de kaak te stellen. Oulahsen is 26 
jaar en de campagneleider van deze actie. Zij verbindt zich 
aan dit doel, omdat ‘boren naar olie op de Noordpool zoiets 
is als zeehondjes doodknuppelen of giftig afval dumpen: 

vrijwel iedereen vindt het vreselijk, 
maar toch gebeurt het.’ 

No impact man
Een ander voorbeeld is de ingrijpende 
keuze van ‘no impact man’. Colin 
Beaven besloot, om samen met zijn 
gezin, een jaar lang een levensstijl aan 
te nemen die geen negatieve invloed 
heeft op het klimaat. Het plan was 
tweeledig. Ten eerste door zowel de 

consumptie van goederen te verminderen en productie van 
vuilnis tegen te gaan. In dit jaar maakte hij bijvoorbeeld geen 
gebruik van gemotoriseerd vervoer om zijn CO2-uitstoot te 
verminderen. Ten tweede door actief bij te dragen aan een 
schoner milieu door bijvoorbeeld afval op het strand op te 
ruimen. 
Op deze manier probeerde hij aan het einde van het jaar 
netto geen negatieve invloed te hebben op het klimaat. Zijn 
ervaringen heeft hij zorgvuldig gedocumenteerd. Deze zijn 
na te lezen en te bekijken in het boek en de documentaire ‘no 
impact man’. 

bron van inspiratie
Ouhlasen en Beaven zijn twee personen die een ingrijpende 
keuze hebben gemaakt om een duurzame wereld te creëren. 
Zo zijn er nog talloze soortgelijke voorbeelden te noemen. 
Niet iedereen kan, wil en hoeft vergelijkbare beslissingen 
maken. Maar hun bevlogenheid, overtuiging en toewijding 
zijn (voor mij) een bron van inspiratie.  7

Het afgelopen jaar schreef ik over verschillende manieren 
waarop iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan een 
beter milieu. Het waren kleine aanpassingen die een grote 
invloed hebben op een beter klimaat. 

D

Bevlogenheid, toewijding 
en overtuiging

MARIE RAHAJAAN

boren naar olie 
op de Noordpool 

is zoiets als 
zeehondjes 

dood knuppelen
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TENSLOTTE

oen de christelijke denkers van de eerste 
eeuwen probeerden om zich de relatie 
tussen de personen van de Godheid - Vader, 

Zoon en Geest - voor te stellen, kwamen zij op het idee 
om die te vergelijken met een rondedans.
Over de band met zijn Vader heeft Jezus tal van hints 
gegeven. Vooral Johannes heeft daar veel verslag van 
gedaan. In hoofdstuk 17 van zijn evangelie vermeldt hij 
hoe Jezus de eenheid met zijn Vader verwoordt met ‘u in 
mij en ik in u’ (vers 21). Vader, Zoon en Geest delen een 
onderlinge innigheid. Zij doordringen elkaar, maar blij-
ven toch aparte personen. Ze zijn onafscheidelijk met 
elkaar verbonden zonder samen te smelten. Die afzon-
derlijkheid is nodig, want personen die in elkaar zijn 
opgegaan en samengesmolten kunnen elkaar niet 
dienen, iets geven of liefhebben.

Onderlinge genegenheid
Toen de oude denkers uitspraken als deze doordachten, 
kwamen zij op het Griekse woord perichorese, rondedans. 
Het beschrijft de eeuwige vreugdedans van intimiteit 
tussen Vader, Zoon en Geest, gebaseerd op hun onderlinge 
genegenheid. Zo kunnen we in Gods wezen ware gemeen-
schap herkennen. Gods kenmerk is niet zijn almacht, maar 
de oneindige intimiteit tussen de drie goddelijke personen. 
Hij heeft niet alleen lief, maar is liefde.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik geniet van deze 
antieke beeldspraak. Bij zo’n goddelijke choreografie moet 
ik denken aan hemelse vrolijkheid. Zij maakt God niet zo 
afstandelijk en streng als hij vaak wordt voorgesteld.

Geschapen naar zijn beeld
God heeft ons naar zijn beeld geschapen. Hij heeft diep in 
ons allemaal een onverzadigbaar verlangen naar zo’n dans 
van verbondenheid geankerd. Zo zijn de eerste mensen, 
Adam en Eva, dan ook begonnen. Vol vreugde dansten zij als 
het ware met God en elkaar.
Maar toen op aarde het kwaad zijn intrede deed, raakten zij 
het vermogen kwijt om nog langer aan dit ballet deel te 
nemen. Met God niet en ook niet met elkaar. Ze konden die 
hemelse intimiteit eenvoudigweg niet meer opbrengen.
Ondanks dat gaf God aan deze gehandicapte mensen de 
opdracht om van hem te houden met alles wat ze nog 
konden opbrengen. En hun medemens als 
zichzelf. Vanzelfsprekend haperde de 
resulterende mensendans. Want met de 
genoemde norm hoefde je, als je jezelf 
niet kon uitstaan, je medemens ook geen 
liefde te geven.

Jezus’ ideaal
In zo’n wereld kwam Jezus terecht. Hij 
heeft toen de ware liefde voorgedanst. 
Dat botste heftig met de onbeholpenheid van de gevallen 
mensheid en ze hebben hem ervoor gekruisigd.
Maar de avond voor zijn kruisiging schilderde hij in zijn zoge-
naamde ‘hogepriesterlijke gebed’ het ideaal voor zijn volge-
lingen: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik 
in u, laat hen zo ook in ons zijn.’
Als ik deze woorden laat bezinken, besef ik ineens dat Jezus 
voor zijn volgelingen niets minder wenst dan dat zij deel krij-
gen aan die goddelijke eenheid, die oneindige rondedans. 
Zowel met God als met elkaar. Hij vraagt u en mij als het 
ware ten dans. Dat is wel even wat anders dan dansen met 
‘sterren’.
In Jezus’ opzet dienen niet wij als norm, maar is hij dat: ‘Zoals 
ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’ 
(Johannes 13:34). Over idealen gesproken. Ik wil daar deel 
van uitmaken!  7

op de tv zijn verschillende varianten van ‘dansen 

met sterren’ verschenen. Het zal je maar gebeuren 

dat je als danser ineens beroemd wordt, omdat je 

op de dans- of ijsvloer een paar vormt met een cele-

brity! Daarmee worden dan toch zeker wel enkele 

van je dromen waar.

T

 RUDY DINGJAN

God heeft 
niet alleen 
lief, maar is 
liefde

Mag ik deze dans?
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