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Bij een thema als ‘kwetsbaarheid’ denk ik meteen aan grootheden als 
leven of gezondheid, beide nogal onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Je hoeft maar een week flink griep te hebben om je te realiseren dat 

het maar een dun draadje is waaraan je leven hangt. Onuitstaanbaar 
natuurlijk. Daarom hebben we gelukkig de medische sector, die als core 
business heeft dat dunne draadje met alle mogelijke zorg te omringen in 
de hoop magere Hein zo lang mogelijk op een dwaalspoor te leiden.
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DOMINOSTENEN
Lydia Lijkendijk

colofon

Voor activiteiten in de medische 
sector ben ik matig tot slecht 
geschikt. Ik heb het niet alleen over 
het feit dat ik zero bèta onderlegd 
ben waardoor een studie medicij-
nen, farmacie of tandheelkunde niet 
voor mij was weggelegd. Dat is maar 
goed ook. Want behalve dat ik alle 
aanleg en interesse ontbeer om in 
lichamen te hakken, heb ik ook nog 
eens een enorme aversie tegen dok-
ters, tandartsen en ziekenhuizen. 
En tegen eigenlijk alles wat ruikt 
naar desinfecterende middelen, 
eruit ziet als buizen met bloed en 
het geluid maakt van werktuigen die 
bedoeld zijn om misschien je huis 
mee te verbouwen maar zeker niet 
je lijf. Alleen al het bezóek aan een 
ziekenhuis is meer dan ik aankan. Ik 
moet me beheersen om niet gewoon 
rond te blijven lopen in de draai-
deur, rechtsomkeert weer naar huis. 
Een tijdje terug ging het ziekenhuis 
bij mij in de buurt verhuizen naar 
een nieuwbouwlocatie. Als tekst-
schrijver bemoeide ik me met de 
folders die mee moesten verhuizen 
en tekstueel door de molen moes-

ten vanwege nieuwe processen en 
werkwijzen. De hele dag kwamen 
de vreselijkste aandoeningen en 
lijfelijke defecten langs via mijn 
beeldscherm. Ellende waar ik nog 
nooit van gehoord had en ook liever 
niet had willen horen. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of je kunt er aan 
lijden en er zijn behandelingen en 
operaties voor. Hoe meer ik me in 
die folderteksten verdiepte, hoe 
beroerder ik me ging voelen. Ik 
kreeg pijn in onderdelen die ik 
voorheen niet wist te zitten. 
Het menselijk lichaam is een en al 
kwetsbaarheid, dat is mij wel dui-
delijk geworden. Het is een 
samengepakte formatie van domi-
nostenen. Als je er eentje omduwt, 
volgt de rest ook. Reden te meer 
om je lijf goed te onderhouden, met 
superfoods bijvoorbeeld. Of juist 
niet, zoals Jeannette Koning 
betoogt in deze Contact. Ook over 
heel veel andere zaken die te 
maken hebben met kwetsbaarheid 
kunt u meer lezen. Wie weet bren-
gen we u tot nieuwe inzichten of op 
mooie ideeën.
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KWETSBAAR
Joanne Balk-Geerlings

m
editatie

Er zijn van die momenten, die we 
met z’n allen nooit zullen ver-
geten. Als je oud genoeg bent 
tenminste om het meegemaakt te 
hebben. Maar ook als dat niet zo 
is, dan maken sommige verhalen 
indruk. Eén van die momenten was 
11 september 2001. De meesten 
van ons weten waar we op dat mo-
ment waren en wat we deden, toen 
het verschrikkelijke nieuws de we-
reld in kwam. 9/11 staat massaal 
in ons geheugen gegrift.
 

bandje. Hij deed denken aan een bij 
met bijbehorende angel. Zijn werke-
lijke naam gebruikt hij alleen nog 
maar bij officiële gelegenheden. 

Vanzelfsprekend
Het gezongen nummer over hoe 
kwetsbaar we zijn, sloot precies aan 
bij het gevoel dat iedereen die avond 
had. Het stilstaan bij wat er allemaal 
kan gebeuren, waardoor je leven 
plotseling verandert en ook nooit 
meer hetzelfde wordt. Dat maken 
mensen helaas dagelijks mee; 
meestal alleen niet zo massaal als 
bij 9/11. Want in een fractie van een 
seconde kan je leven veranderen 
door een ongeluk of ziekenhuisuit-
slag. Of door het verlies van een dier-
bare. Om maar eens wat te noemen. 
Veiligheid is dan opeens niet zo van-
zelfsprekend meer. Broos zijn we. 

Gordon Matthew Thomas Sum-
ner was in Toscane, Italië, 
waar hij een bescheiden 

optrekje bezit. Die avond zou hij 
spelen voor een select gezelschap, 
vanwege opnames voor een live cd. 
De eerste na vijftien jaar. Het num-
mer Fragile droeg hij die avond op 
aan alle omgekomen mensen en 
hun nabestaanden. Toen hij klaar 
was met spelen bleef het muis- en 
muisstil onder de tweehonderd 
aanwezigen. Wat moet je ook zeg-
gen. De song kwam binnen. Er was 
uiteindelijk een ingetogen, staand 
applaus.
We kennen Gordon allemaal waar-
schijnlijk beter als ‘Sting’. Hij dankt 
zijn artiestennaam aan de zwart 
met geel gestreepte trui die hij aan 
het begin van zijn carrière dikwijls 
droeg bij  optredens met zijn jazz-

Kwetsbaar. Doordat er in het leven 
allerlei gevaren op ons af komen. 
Doordat we, als het erop aankomt, 
maar bitter weinig in eigen hand 
hebben. Vanzelfsprekendheden 
vallen zomaar weg.

Beloften
Wat wél vanzelfsprekend is en ook 
altijd zal blijven, zijn de beloften 
van God. Hij wil daarmee de sta-
biele factor in ieders leven zijn. 
Dwars door alles heen. Misschien 
wel vooral op de momenten waarop 
we het gevoel hebben dat alles uit 
onze handen glipt en we geen vat 
meer op dingen lijken te hebben. 
Juist dan nodigt God ons uit: ‘Kom 
naar mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, dan zal 
ik jullie rust geven’ (Matteüs 11:28). 
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PESTGEDRAG OP HET WERK
Glenn Ripassa

relaties

  Arbeidsonge-
schiktheid kan het 

gevolg zijn van
pesten op het werk

De basisschool bestaat veertig jaar en er is een reünie georganiseerd. 
Ik ga er naartoe met mijn zus en we zien oude klasgenoten terug.  
‘Hallo Glenn, leuk om je hier te zien.’ Een grote, breedgeschouderde man 
spreekt me aan. Ik was in die tijd de enige donkere jongen op school, dus 
mij ‘herkennen’ is niet zo moeilijk … 

Ik ben aan het denken over hoe 
hij heet en wie hij is. ‘Leuk dat je 
ook gekomen bent’, zeg ik dan 

maar. En dan komt zijn verhaal 
eruit. Eigenlijk had hij niet willen 
komen. Toen hij op het schoolplein 
stond, kwamen alle nare herinne-
ringen weer naar boven. Hij zei zijn 
naam en toen zag ik opeens een 
klein, tenger en druk jongetje voor 
me. Hij werd vroeger veel gepest 
en dan niet alleen door een aantal 
leerlingen, maar ook door onder-
wijskrachten. De pijn was te horen 
en te voelen. De grote, sterke man 
werd  weer even het kwetsbare 
jongetje van vroeger.

Kwetsen
Kinderen en jongeren zijn niet de 
enigen die te maken hebben met 
pesten, ook volwassenen hebben 
ermee te kampen.  Onderzoek uit 
2010 van FNV bondgenoten laat 
zien dat 18% van de werknemers 
te maken heeft met pest- en intimi-
datiegedrag. Pesten, agressie en 
intimidatie tegen mensen die 
gewoon hun werk doen, komt in 
Nederland dagelijks voor.
Het gaat bij pesten niet om een 
eenmalige gedraging. Dit gedrag 
uit zich op verschillende manieren 
maar in het bijzonder door woor-
den, gebaren, handelingen of 
bedreigingen. Veelal is het doel 
van de dader om opzettelijk de 
ander te kwetsen en te vernederen. 

Macht over anderen
Een belangrijke vraag is waarom 
pestgedrag kan blijven doorgaan. 
Pesters zijn zich bewust van de 
macht die ze hebben en veelal 
opereren ze in groepen, waarin 
één persoon het voortouw neemt. 
De gepeste is vaak iemand die 
zich niet kan verweren. De gepeste 
wordt onzeker gemaakt en vraagt 
zich af wat hij/zij verkeerd heeft 
gedaan. De dader kan door middel 
van bedreigingen het slachtoffer 
het zwijgen opleggen. Schaamte 
over de situatie kan ook een rol 
spelen.
Collega’s die getuige zijn van
pesten op het werk, grijpen vaak 
niet in. Een aantal van hen is bang 
voor de dader(s) en/of is bang om 
zelf gepest te worden en gaat 
daarom meedoen. Anderen willen 
er niets mee te maken hebben en 
doen alsof ze van niets weten. 
Er zijn ook mensen die willen 
ingrijpen, maar niet weten wat ze 
kunnen doen.
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Ingrijpende gevolgen 
De gevolgen van pesten voor de 
gezondheid en het welbevinden 
van werknemers kunnen erg ingrij-
pend zijn. Allerlei lichamelijke 
klachten kunnen zich voordoen. Bij 
aanhoudend pesten kunnen klach-
ten chronisch worden. We spreken 
dan van een posttraumatisch 
stresssyndroom (PTSS). Mensen 
hebben dan last van nachtmerries, 
geheugenverlies, concentratie-
verlies, vermijdingsgedrag en flash- 
backs van de nare gebeurtenissen. 
Arbeidsongeschiktheid kan het 
gevolg zijn. 
 
Oplossingen
Werkgevers kunnen duidelijk laten 
weten dat zij pestgedrag niet 
accepteren. Door beleid op te stel-
len waarin duidelijke sancties staan 
op overtreding. Het is bewezen dat 
een zero-tolerantiebeleid preventief 
werkt. Tevens zijn het aanstellen 

van een vertrouwenspersoon en het 
instellen van een klachtencommis-
sie belangrijk. Maak duidelijk dat  
het bedrijf pestgedrag niet accep-
teert en spreek de pester daarop 
aan.  
Wie gepest wordt op het werk,
moet het pestgedrag altijd melden 
bij de vertrouwenspersoon of klach-
tencommissie. Onderzoek of er meer 
collega’s zijn die door dezelfde per-
soon of personen gepest worden. 
Samen sta je sterker. 
Ziet u dat een collega gepest wordt, 
dan kunt u het slachtoffer steunen 
door de dader op zijn gedrag aan te 
spreken. Beloon de dader niet voor 
zijn gedrag en lach daarom niet met 
hem mee. Zoek medestanders onder 
de collega’s, want hoe meer mensen 
het pesten afkeuren, hoe groter de 
kans dat het stopt.

Pesten als iemand:

• doelwit wordt van anderen;
• systematisch wordt
 geïntimideerd, aangevallen
 of sociaal geïsoleerd of
 vernederende taken moet 

verrichten;
• de gepeste persoon in een 

mindere positie wordt ge-
drukt en moeite heeft zich-
zelf te verdedigen;

• pestgedrag zich herhaal-
delijk voordoet (minstens 
eenmaal per week) en

• gedurende langere tijd (bij-
voorbeeld tenminste

 zes maanden). 

Er is sprake van

Bron: www.fnv.nl/veilig_en_gezond_
werken/pesten

Aad  Berger
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overdenking

TIJD VOOR KWETSBAARHEID
Pauline Labega

Het leven is niet alleen maar mooi. Het boek Prediker maakt dat duidelijk 
door te stellen dat er een tijd is voor alle dingen. De goede en de minder 
goede. Juist kwetsbaar durven zijn behoort tot de goede dingen, ook als 
dat soms pijn doet.

‘V oor alles wat gebeurt is er 
een uur, een tijd voor alles 
wat er is onder de hemel. Er 

is een tijd om te baren en een tijd 
om te sterven, een tijd om te plan-
ten en een tijd om te rooien. Er is 
een tijd om te doden en een tijd om 
te helen, een tijd om af te breken en 
een tijd om op te bouwen. Er is een 
tijd om te huilen en een tijd om te 
lachen, een tijd om te rouwen en 
een tijd om te dansen. Er is een tijd 
om te ontvlammen en een tijd om te 
verkillen, een tijd om te omhelzen 
en een tijd om af te weren. Er is een 
tijd om te zoeken en een tijd om te 
verliezen, een tijd om te bewaren en 
een tijd om weg te gooien. Er is een 
tijd om te scheuren en een tijd om 
te herstellen, een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. Er is een 
tijd om lief te hebben en een tijd om 
te haten. Er is een tijd voor oorlog 
en er is een tijd voor vrede.’ Prediker 
3: 1-8, NBV

Goede en slechte tijden
Dit is een stukje uit mijn favoriete 
bijbelboek, Prediker. Ik weet dat de 
schrijver uit het verre oosten komt, 
maar toch komt hij op mij over als 
een nuchtere Hollander. Het is 
zoals het is. Hij schrijft wijze woor-
den, die waar en confronterend zijn. 
Als ik deze tekst lees, wil ik hem 
toch het liefst helemaal inkorten en 
beperken tot: ‘Er is een tijd om te 
lachen, te omhelzen, te dansen en 
lief te hebben in een tijd van vrede.’ 
Want dat zijn de tijden van liefde, 
vrolijkheid en intens geluk, waar de 
meesten van ons naar op zoek zijn. 
De tijden waarin ik mij het prettigst 
voel, geen stress ervaar en geen 
negativiteit, alleen maar positieve, 
vrolijke gevoelens. 
Helaas kun je het een niet vinden 
zonder het ander. Er is, zoals in Pre-
diker beschreven staat, immers een 
tijd om te zoeken en een tijd om te 
verliezen, een tijd om te bewaren 

Pauline Labega is fulltime manager 
van haar gezin en haar huishouding. 
Ze heeft een passie voor schrijven, 
lezen en schilderen.  
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overdenking

 Kwetsbaarheid is 
vooral een kracht

en een tijd om weg te gooien. Hoe-
veel meer waardeer je je goede 
tijden, als je slechte tijden hebt 
meegemaakt. Wat weet je van 
echte vrede als je niet weet wat 
oorlog, conflicten en ruzie zijn. In 
tijden van verlies, afwijzing, ver-
driet, teleurstelling, rouw, haat en 
oorlog kom je dichter bij jezelf, je 
eigen gevoel van kwetsbaarheid.

Kostbaar
Mensen zijn kwetsbaar, ze hebben 
gevoelens met de bijbehorende 
emoties. Deze emoties, die horen 
bij kwetsbaarheid, kunnen je ziek 
maken van verdriet, maar ook laten 
dansen van vreugde. Ze kunnen je 
laten huilen van ellende, maar ook 
van geluk. Deze kwetsbaarheid van 
de mens wordt niet altijd gewaar-
deerd en helaas vaak gezien als 
een zwakte. Toch zijn juist deze 
gevoelens heel erg kostbaar.

Omgaan met kwetsbaarheid
Je kunt vechten tegen kwetsbaar-
heid, je hart verharden, een 
ondoordringbare olifantshuid creë-
ren, je verbergen achter een masker 
van onverschilligheid, jezelf verdo-
ven met het kopen van spullen of 
het gebruiken van alcohol en drugs, 
je kunt vluchten in eten. Of je kunt 
accepteren dat je kwetsbaar bent, 
dat je verdriet mag hebben, mag 
rouwen en verwerken. Om daarna 
weer verder te gaan en te genieten 
van de mooie dingen die het leven 
ons brengt. Het geluk omarmen dat 
je in je leven hebt. ‘Ik hou van jou’ 
zeggen tegen de liefde van je leven, 
je familie, de mensen die je dier-
baar zijn. Complimentjes geven aan 
de mensen die je behulpzaam zijn. 
Van anderen houden – en ook van 
jezelf. Goed voor jezelf zorgen, 
omdat je lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid kwetsbaar zijn. 
Gelukkig is er in deze tijd veel ken-
nis over hoe je goed voor jezelf 
kunt zorgen. Zoals bijvoorbeeld: 
gezond eten, regelmatig bewegen 
en proberen je stresslevel laag te 
houden. 

Dit kan allemaal. Maar hoe gaat u 
eigenlijk met kwetsbaarheid om? 
Welke keuzes maakt u?

Kwetsbaarheid als kracht
Wie zich kwetsbaar opstelt en de 
deur van zijn hart openzet, krijgt 
toegang tot een nieuwe wereld, vol 
nieuwe ervaringen. Die misschien 
niet allemaal positief zijn, maar 
ook van negatieve ervaringen kun 
je leren. Je wereld wordt er een 
stuk groter van! Vaak kun je een 
negatieve ervaring ombuigen naar 
iets positiefs, een leermoment 
waar je de rest van je leven profijt 
van kunt hebben. Juist kwetsbaar-
heid geeft je, naast verdriet, ook 
de toegang tot intense vreugde. 
Kwetsbaar durven zijn is geen 
zwakte, het is vooral een kracht. 
Wie dat durft te voelen, kan het 
beste uit zichzelf halen. Leer uzelf 
opnieuw kennen en accepteer uw 
sterke en zwakke punten, die 
maken ieder mens uniek. Het is 
tijd voor kwetsbaarheid. Durft u 
het aan?
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NIKS SUPER AAN SUPERFOODS
Jeannette Koning 

gezondheid

Het kostbaarste en ook kwetsbaarste ‘bezit’ van de mens is zijn ge-
zondheid. Een ongezonde levensstijl kan een mens afbreken tot aan 
de enkels. Gelukkig bestaan er nu zogenaamde ‘superfoods’ om ons te 
helpen gezond en vitaal te blijven: voedingsmiddelen met een gezond-
heidsclaim. Maar zijn die superfoods wel zo gezond?

L aat ik met de deur in huis val-
len: ik ben geen voorstander 
van ‘superfoods’ zoals acai-

bessen, moerbeibessen en 
hennepzaad. Voor mensen met een 
smalle beurs zijn deze voedings-
middelen veel te duur en de 
geclaimde gezondheidseffecten 
zijn ook niet voldoende weten-
schappelijk bewezen. Daarnaast 
zijn de ecologische voetafdrukken 
van deze producten zeer groot, 
want ze moeten van ver komen. 

Verse groenten
De vitamines, mineralen en antioxi-
danten uit superfoods komen ook 
voor in ons gewone, dagelijkse 
eten. Denk aan noten, gevarieerde 
verse groenten, fruit, volkoren-
brood, boekweit, quinoa, 
zilvervliesrijst, boekweit, edelgist-
vlokken, vis, soja, extra vierge 
olijfolie, extra vierge kokosolie, 
knoflook, haver, ongeraffineerde 
rietsuiker en ongezouten roombo-
ter. Eet alles zo puur mogelijk, dus 
geen pakjes, zakjes en kant-en-
klare voeding. Zelf koken is 
goedkoper en vele malen gezonder. 
Biologisch heeft natuurlijk de voor-
keur en het is haalbaar voor 
iedereen, want mensen met weinig 
geld kunnen zelf een moestuintje 
beginnen. 

Haverzemelen
Geen superfood, maar wel een voe-
dingsmiddel met bewezen effect, 
dat is haverzemel. Haverzemelen 
hebben een gunstige werking op 
onze bloedsuikerspiegel. Als u bij 
snel opstaan of bukken wat duize-
lig wordt, dan is dit een probaat 
middel. 
Doe elke ochtend, voor het ontbijt, 
1 of 2 volle eetlepels haverzemelen 
in een beker en begiet dit met 
kokend water. Even omroeren, een 
kwartiertje laten staan en dan 
oplepelen. Het werkt niet meteen, 
u moet het wel een poosje volhou-
den, maar dan heeft u echt plezier 
van dit recept. 
Is uw cholesterolgehalte te hoog? 
Eet dan elke ochtend een bord 
havermoutpap. U zult versteld 
staan van het effect.

Zeewierproducten
Ook zeewierproducten hebben 
geen superfood-stempel. Toch zijn 
zeewierproducten gezond en daar-
naast ook heel lekker. Vooral 
zeekraal is rauw erg lekker, een 
beetje ziltig en knapperig. Het is te 
koop in de natuurwinkel. 
Zeewierproducten zijn jodiumrijk 
en eenmaal per week eten is vol-
doende. Zeewier stimuleert de 
vetverbranding en heeft een ont-
giftende werking. Heeft u 
schildklierproblemen en slikt u 
daar medicijnen voor, overleg dan 
eerst met uw huisarts voor u zee-
wier gebruikt. 

Jeannette Koning houdt van koken. 
Tot voor kort combineerde zij haar 
kennis van voeding met het geven 
van kookles.



9

gezondheid

 Een te hoog
cholesterolgehalte? 
Eet havermoutpap!

Speltbrood
Bent u een broodeter, kies dan 
voor speltbrood. Het liefst gebak-
ken van biologische spelt, omdat 
deze niet genetisch gemanipuleerd 
is. Zuurdesembrood verdient de 
voorkeur, omdat deze gistsoort 
verscheidene B-vitamines bevat en 
zelfs een soort plantaardige insu-
line dat zeer goed is voor onze 
alvleesklier.

Dus …
Met gezond verstand en oer-Hol-
landse producten kunt u ook veel 
bijdragen aan uw goede gezond-
heid. Daar heeft u echt geen 
superfoods voor nodig!

Dan geen pinda’s
Last van botontkalking? Eet 
dan geen pinda’s. Daarin zit 
urinezuur, wat het lichaam 
moeilijk verlaat en zich vast-
zet op de botten. Mensen 
met botontkalking hebben 
na het eten van pinda’s
extra pijn.

Botontkaling?
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bijbels gezien

‘Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze 
een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin 
en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl’ (Exodus 2:3).

B ijna dagelijks zien en horen 
we de verhalen in het 
nieuws van vluchtelingen, 

die in gammele bootjes proberen 
de oversteek van Afrika naar 
Europa te maken. Vooral de kust-
wacht van Italië heeft zijn handen 
vol om drenkelingen en dode men-
sen uit het water te vissen. 
Misschien kunnen we het verhaal 
van Mozes niet helemaal vergelij-
ken met deze bootvluchtelingen, 
maar toch: hij werd door zijn moe-
der ook in een soort boot gelegd. 
Waarom eigenlijk? Hier in Neder-
land is het in principe strafbaar als 
je je kind te vondeling legt.

Hongersnood
In de tijd van Jacob heerst er hon-
gersnood in het hele 
Midden-Oosten.
Alleen in Egypte is nog eten te 
koop. Dat komt omdat de zoon van 
Jacob daar rigoureuze maatregelen 
heeft getroffen toen het allemaal 
nog goed ging. Hoe dat allemaal 
gegaan is, kan ik in dit korte artikel 
niet beschrijven. In ieder geval 
zorgt Jozef, zo heet die zoon, 
ervoor dat zijn familie kan overko-
men naar Egypte. Ze worden met 
open armen ontvangen en krijgen 
zelfs een eigen gebied om in te 
wonen. Heerlijk, een nieuwe plek 
om te leven met voldoende te eten. 
Maar de mens heeft de neiging zich 
voort te planten, zoals dat overi-
gens onder alle levende wezens en 
organismen het geval is. De familie 
van Jacob en Jozef groeit en groeit, 
zozeer zelfs dat ze uiteindelijk het 
hele land bewonen. Dan komt er 
een nieuwe farao in het land. Hij 
heeft Jozef nooit gekend, maar hij 
ziet wel al die ‘vreemdelingen’ in 
zijn land die, naar zijn zin, veel te 
talrijk zijn en veel te veel praatjes 
hebben.

Drastische maatregelen
Zijn manier van geboortebeperking? 
Maak het volk tot slaaf en laat ze 
werken tot ze erbij neervallen. Het 
blijkt niet te werken, dus er moeten 
drastischer maatregelen genomen 
worden. De vroedvrouwen krijgen 
de opdracht alle jongetjes te doden 
die geboren worden. Ze weigeren en 
farao besluit om dan zelf maar 
maatregelen te nemen. Zijn hele 
volk moet uitkijken naar 
Hebreeuwse baby’s van het manne-
lijk geslacht en ze in de Nijl gooien. 
En dan wordt Mozes geboren, een 
kwetsbare baby die volledig afhan-
kelijk is van zijn moeder, een 
jongetje. Drie maanden weten ze 
hem verborgen te houden, maar 
kennelijk zijn de longen van het 
ventje prima in orde en wordt de 
zaak onhoudbaar. Zijn moeder 
neemt een drastische maatregel. Ze 
maakt een mandje van papyrus en 
besmeert dat met teer, zodat het 
waterdicht wordt. Vervolgens legt 
ze de baby erin en plaatst het 
mandje in het water, op hoop van 
zegen. Zuslief Mirjam houdt intus-
sen een oogje in het zeil.

Bizarre wending
Het ongelooflijke gebeurt; het leven 
kan soms bizarre wendingen 
nemen. De dochter van de farao 
vindt het manneke tussen het riet 
en besluit hem te adopteren. Zus 
Mirjam is ook niet op haar achter-
hoofd gevallen en weet voor elkaar 
te krijgen dat de moeder van Mozes 
zelf zijn voedster wordt, uiteraard 
zonder dat de dochter van de farao 
weet dat het om de moeder gaat. 
Als het jongetje niet meer gevoed 
hoeft te worden, verhuist hij naar 
het paleis van de farao en groeit 
daar op als een Egyptische prins.
Jaren later zal Mozes zich tegen het 
Egyptische regime keren en onder 
leiding van God zijn volk uit Egypte 
weghalen. En zo werd een kwets-
baar jongetje, dat ten dode was 
opgeschreven, een van de grootste 
leiders die het volk Israël ooit 
gekend heeft. Het kan verkeren.

EEN MANDJE MET INHOUD
OP OPEN WATER

Bert Nab
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 Een kwetsbaar 
jongetje wordt

een grote leider

bijbels gezien
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Farida de Jager (40), getrouwd en moeder van een zoon van 11, heeft sinds 
2010 een eigen trainingsbureau waar zij kinderen en jongeren traint op 
het gebied van pesten, faalangst, sociale vaardigheden en assertiviteit. 
Zij verzorgt workshops, gastlessen in het onderwijs en ouderavonden 
over de aanpak van (cyber)pesten. Daarnaast werkt zij twee dagen per 
week als docent omgangskunde op het mbo. 

‘Tijdens de sociale weerbaarheidstrainingen leer ik deelnemers hoe zij op 
een assertieve en respectvolle manier sterk voor zichzelf kunnen opko-
men. Hierbij kun je denken aan faalangstige situaties in contact met 
anderen of aan vervelende pestsituaties, zoals buitensluiten en uitschel-
den. Daarnaast zijn de trainingen ook bedoeld voor kinderen en jongeren 
die moeite hebben hun emoties de baas te blijven en hierdoor in contact 
met anderen agressief of juist heel verdrietig reageren.
Soms komen kinderen en jongeren na doorverwijzing van school bij mij, 
maar het kan ook zijn dat hun ouders of zijzelf online hebben gezocht naar 
een weerbaarheidstraining in de buurt. Als na een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek duidelijk is wat er precies nodig is, en de deelnemer voelt 
zich prettig bij mij, dan kunnen we starten met de training. Daar betrek ik 
soms de school bij, zodat er een zo breed mogelijk draagvlak is in de onder-
steuning voor mijn cliënt. Wie een individuele training doet, heeft tussen 
de vijf en acht bijeenkomsten nodig. Een groepstraining bestaat uit tien 
bijeenkomsten. Drie maanden na afloop van de training neem ik altijd 
contact op met de deelnemer om te horen hoe het gaat. Mocht het nodig 
zijn, dan kunnen we gedurende een follow-up alle vaardigheden nog een 
keertje oefenen.’

‘Tijdens hun schooltijd krijgen kinderen en jongeren de nodige lessen in 
sociale vaardigheden en omgang met elkaar. Toch zijn er kinderen en jon-
geren die meer nodig hebben dan wat school aanbiedt. Door de trainingen 
die ik geef kunnen zij dus extra coaching krijgen buiten schooltijd. Soms is 
dat net het steuntje in de rug dat zij nodig hebben voordat zij bijvoorbeeld 
naar het voortgezet onderwijs gaan. Het voornaamste doel is dat zij weer 
met plezier naar school gaan. Vaak lijden schoolprestaties onder de situa-
tie en sommige cliënten hebben zelfs psychosomatische klachten. Dit 
geeft ouders vaak een heel machteloos gevoel, want elke ouder wil graag 
dat zijn kind gelukkig is en lekker in zijn vel zit. 
Door deze trainingen voelen kinderen en jongeren zich gehoord en 
gesteund en merken zij verandering bij zichzelf. Het is fijn als ze leren hoe 
zij weer controle krijgen over hun emoties en zich weerbaar kunnen opstel-
len in lastige situaties, met respect voor zichzelf en de ander.’

Kun je iets vertellen over jouw 
weerbaarheidstrainingen?  

Waarom zijn dit soort
trainingen nodig en wat wil

je ermee bereiken?

interview

‘GEEF EENS WAT VAKER
EEN COMPLIMENT!’
Weerbaarheidstrainer
Farida de Jager
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 Complimenten zijn 
kleine cadeautjes

‘Iemand die weerbaar kan reageren op lastige en vervelende situaties is 
minder vatbaar voor pesterijen en tegenslag. Als je bijvoorbeeld slachtof-
fer bent van pesten, word je onzeker waardoor je zelfvertrouwen ook 
afneemt. Iemand die weerbaar is, straalt zelfvertrouwen uit en is zelfver-
zekerder. Kinderen en jongeren die dit van nature minder hebben, zijn 
soms een makkelijke prooi om bijvoorbeeld gepest te worden of kunnen 
faalangst ontwikkelen door hun onzekerheid. Zij zijn kwetsbaarder.’

‘Ik ben mij ervan bewust dat kinderen en jongeren slachtoffer kunnen zijn 
van hun eigen kwetsbaarheid. Kinderen die gepest worden hebben vaak 
geen vriendjes of vriendinnetjes meer. Jongeren die faalangstig zijn in con-
tact met anderen kunnen heel eenzaam zijn, terwijl zij juist behoefte 
hebben aan een fijne vriendenkring.
Het verschil dat ik kan maken in hun leven door juist dat ene welge-
meende compliment en door aandacht en betrokkenheid te tonen, is van 
enorme waarde. Ik probeer daarom zoveel mogelijk complimentjes te 
geven of gewoon regelmatig iets aardigs te zeggen. Het zijn allemaal 
kleine cadeautjes. Hierdoor voelt degene zich gezien en gewaardeerd – 
dat zijn basisbehoeften die elk mens nodig heeft voor zijn zelfvertrouwen.’

‘Sommigen komen met afhangende schouders, neergeslagen blik en een 
zachte stem bij mij binnen. Als ze aan het einde van de training weer 
rechtop staan, me aankijken, weer kunnen lachen en zich zelfverzekerd 
voelen, dan ben ik heel trots op hen. Ik zeg ook altijd dat niemand meer 
van ze af kan pakken wat ze geleerd hebben.’

‘Als ik een cliënt heb met bijvoorbeeld een rugzakje, die sociaal-emotio-
neel aan het plafond zit en kwetsbaar blijft, dan moet ik roeien met de 
riemen die er zijn. In zulke situaties wordt er ook een groot beroep gedaan 
op de ouders en school om het kind of de jongere te beschermen. 
Wat mij erg kan raken zijn eenzame jongeren die er alleen voor staan. Dan 
is er meer nodig dan alleen een weerbaarheidstraining.
Zelf ben ik kwetsbaar als iets of iemand mij persoonlijk raakt. Dat kan mij 
tijdelijk uit balans brengen en ik kan er zelfs wakker van liggen.’ 

‘Geef je kind of iemand uit je omgeving die dit kan gebruiken dagelijks een 
compliment of zeg iets aardigs. Dit kost niks, maar kan een groot verschil 
maken in iemands leven. Een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel is: 
‘Behandel de ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden’, uit Matteüs 
7:12. Dit is zo waar en van grote betekenis!’

Hoe gaan weerbaarheid en 
kwetsbaarheid samen?

Jij leert anderen omgaan
met hun kwetsbaarheid.

Wat doet dat met jouzelf?

Wat is het mooie van je werk?

Zijn er ook minder mooie
kanten? Lig je wakker van

wat je tegenkomt?

Wat wil je meegeven aan de 
lezers van Contact?

interview



14

In nrc.next van 3 april jl. stond een artikel over de ergste droogte in Cali-
fornië sinds een aantal eeuwen. Voor het eerst is er in Sierra Nevada geen 
sneeuw te bekennen terwijl er normaliter meer dan anderhalve meter 
sneeuw ligt. Daarnaast viel de laatste drie jaar structureel te weinig regen, 
waardoor ook de waterstand van rivieren op een kritiek laag niveau staat. 
De extreme droogte is catastrofaal voor de agrarische sector in de staat.

gemiddelde inwoner van Nederland 
gebruikt 1466 m3 water per jaar. Dit 
getal komt ongeveer overeen met
de gemiddelde consument in de 
wereld, namelijk 1385 m3 per jaar. 

Eetpatroon
De situatie in Californië geeft duide-
lijk aan dat dit gemiddelde omlaag 
moet worden gebracht. Door ons 
eetpatroon aan te passen kunnen 
wij al een verschil maken. Zoals de 
infographic in de LA Times aangeeft, 
is er meer water nodig voor het pro-
duceren van vlees dan voor groente 
en fruit. Minder vlees eten heeft een 
gunstige impact op onze watervoet-
afdruk. Biologische boeren zoeken 
naar andere middelen om het land te 
bemesten dan kunstmest. Hierdoor 
ontstaat er minder vervuild water 
door de pesticiden. De keuze voor 
biologische producten draagt bij 
aan een kleinere watervoetafdruk.

Schaars
Helaas blijft de droogte niet beperkt 
tot Californië; ook in Brazilië en Tai-
wan is water een schaars goed. De 
overheden van deze landen beslo-
ten daarom dat burgers niet de 
gehele dag toegang tot kraanwater 
hebben. Desondanks geeft de baas 
van de Braziliaanse watervoorzie-
ning aan dat een groot deel van de 
bevolking zich niet bewust is van de 
ernst van de situatie. Daarom is het 
des te belangrijker om stil te staan 
bij de kwetsbaarheid van de aarde.

groen!

Californië is verantwoordelijk 
voor de helft van de productie 
van fruit, groente en noten in 

de Verenigde Staten. De LA Times 
publiceerde op haar website een  
infographic. Deze beeldt uit hoe-
veel water er gemoeid is met het 
produceren van verschillende 
etenswaren per 100 gram. Een aan-
tal voorbeelden: mango heeft 108 
liter water nodig, avocado 34 liter 
en om een ons aardbeien te laten 
groeien is 5 liter water nodig. Het 
produceren van lamsvlees kost 
daarentegen 320 liter en rundvlees 
405 liter water. 

Watervoetafdruk
Deze berekeningen werden mede 
mogelijk gemaakt door het in 2002 
geformuleerde begrip ‘watervoetaf-
druk’ door dr. A.Y. Hoekstra, 
hoogleraar watermanagement aan 
de universiteit van Twente. Daar-
naast is het mogelijk om de 
watervoetafdruk van een land te 
berekenen. Met andere woorden: 
de totale hoeveelheid water die 
nodig is om alle goederen en dien-
sten te produceren die de inwoners 
van dat land consumeren. Een 

KWETSBAARHEID VAN DE AARDE
Marie Rahajaan
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WEES JE PREEK
Rudy Dingjan

Geen piketpaaltjes
Wat mij vooral treft, is hoe Jezus 
mensen omarmde. Soms letterlijk, 
meestal figuurlijk. Hij creëerde 
nooit afstand tussen hem en de 
mensen die hij wilde bereiken door 
vooraf piketpaaltjes in de grond te 
slaan. Nee, hij prees het geloof van 
een Romeinse sergeant. Hij verwel-
komde de verworpenen, degenen 
die er niet bij hoorden. Daarmee 
belichaamde hij zijn boodschap: 
God wil het leven van ieder mens 
verlichten. Hij wenst een relatie 
met iedereen.
In navolging van Jezus moeten zen-
delingen aan het begin van de 21e 
eeuw hun preek in de eerste plaats 
preken door die preek te zijn.

De ESDA-kwartaalkalender en de bijbelgids Dialoog, de bron van de bij-
belteksten op die kalender, behandelen het thema ‘zendelingen’. Als kind 
had ik een duidelijk beeld van wat een zendeling was: een witte man met 
een snor, een korte broek, kniekousen en een  tropenhelm. Zeg maar een 
vergrijsde padvinder. Met behulp van een schoolbord en krijt of met grote 
gekleurde platen, die vergeeld waren door de zon, onderwees hij de bood-
schap van de Bijbel in een snikheet land aan zijn schaars geklede inwoners.

dialoog

B innenkort zie ik een jonge 
vrouw terug, die twee jaar 
geleden als zendeling ver-

trok naar een Aziatisch land. Zij 
lijkt helemaal niet op mijn kinder-
projectie van een zendeling. Waar 
zij werkt is het weliswaar ook 
bloedheet, maar van de superi-
eure houding van de zendeling die 
ik vroeger voor ogen had, is weinig 
bij haar te vinden.

Allemaal zendelingen
In principe wordt ieder die een leer-
ling van Jezus is, automatisch zijn 
zendeling. Wie hem heeft leren 
kennen en omarmd, deelt deze 
gelukbrengende ervaring graag 
met anderen. Maar hoe ga je te 
werk?
Ik heb gezien hoe nieuwe gelovigen 
enthousiast hun omgeving wilden 
overtuigen van het belang van hun 
vers gevonden bevindingen. Daar-
bij stuitten zij dan meestal op een 
muur van weerstand. Niemand zat 
te wachten op hun boodschap. In 
onze tijd is de mores gaan heersen 
dat je een ander jouw ‘waarheid’ 
niet opdringt. Doe je dat toch, dan 
is de kans groot dat je bestempeld 
wordt als een fanaticus en kun je 
ontvankelijke oren wel vergeten.
Jezus vatte zijn zendingswerk niet 
op als in de eerste plaats het uit-
dragen van een aantal 
leerstellingen. Zijn boodschap was 
‘God is licht, er is in hem geen 
spoor van duisternis’ (1 Johannes 
1:5). Dat uitte hij vooral door deze 
boodschap te zijn. Jezus verkon-
digde goed nieuws en was ook 
goed nieuws. 

 
Het boekje Dialoog is een halfjaarlijkse 
uitgave. Zendelingen is het onderwerp 
van het komende kwartaal. Dialoog is 
te bestellen via www.adventist.nl. 
Prijs € 17,50 inclusief verzendkosten.

  Geen boodschap 
brengen maar de 
boodschap zijn!
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verdieping

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS
Tom de Bruin

 Als echt waarde-
volle dingen jóu

aanraken, maken
ze je leven rijk

Van de week las ik op Facebook een schrikbarend feit: de noordelijke wit-
te neushoorn is uitgestorven. Ik vertrouw natuurlijk geen woord van wat 
ik lees in die ‘feiten’ op Facebook: ze zijn altijd sterk overdreven. Dus ik 
ging op nader onderzoek uit. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar het 
Facebookfeit bleek zelfs ‘onderdreven’!

D e noordelijke witte neus-
hoorn is inderdaad 
uitgestorven, maar dat was 

al gebeurd in 2011. Toen ik gebo-
ren werd, in 1979, waren er nog 
maar 135 van deze neushoorns, 
toen ik klaar was met de middel-
bare school waren er nog maar 
tien. Sinds 2001 is er geen een 
gezien in het wild en tien jaar 
daarna is deze soort uitgestorven 
verklaard.
Over kwetsbaarheid gesproken. 
Een prachtig beest is uitgestorven, 
omdat wij mensen ze allemaal 
dood hebben gemaakt. Het is 
ongelooflijk dat zo’n machtig 
beest, dat je zeker niet in het wild 
zou willen tegenkomen, zo kwets-
baar kan zijn.

Macht of waarde
Wij zien kwetsbaarheid vaak als 
het tegenovergestelde van mach-
tig. Maar ik vraag me af of dat wel 
zo is. Als we naar de natuur kijken, 
zien we juist dat heel veel grote, 
machtige dieren met uitsterven 
bedreigd worden. Tijgers, olifan-
ten, gorilla’s, panda’s en adelaars. 
Dieren die best voor zichzelf kun-
nen zorgen.
Ik denk dat kwetsbaarheid veel 
minder met macht te maken heeft 
dan met waarde. Want vaak zijn de 
mooiste dingen het kwetsbaarst. 
Die mooie bloem, dat achttien-
de-eeuwse schilderij. Dingen die 
zo mooi zijn, gaan vaak het makke-
lijkst kapot. Dat is niet alleen mijn 
perceptie, maar iets wat elk mens 
zou moeten weten en beseffen. En 
vooral Rotterdammers!
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verdieping

 Weerloos
de zeer oude zingt:
er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings
alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid
rijk
en aan alles gelijk
als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

- Lucebert, Verzamelde
gedichten, 1974

Neonletters
Want op een gebouw in die stad 
staat met grote letters: ‘Alles van 
waarde is weerloos’. Het staat op 
een bank, nota bene. Een bedrijf 
dat de hele tijd bezig is met 
waarde, en zo bang is voor de 
kwetsbaarheid van haar bezit. Een 
bedrijf dat dag in, dag uit bezig is 
om waarde te verdedigen en min-
der weerloos te maken.
Dit zinnetje maakt deel uit van een 
gedicht van Lucebert, geschreven 
in de jaren 50 (zie kader). Een erg 
filosofisch gedicht, waar je even 
over moet peinzen. Lucebert 
bespreekt waarde. Hij zegt dat veel 
van iets niet waardevoller is dan 
weinig. Het gaat erom dat het er is, 
niet om de mate waarin het er is. 
Immers, we hoeven niet perse hon-
derdduizend noordelijke witte 
neushoorns te hebben op deze 
planeet, een paar is genoeg.
Dingen zijn pas iets waard als je ze 
kunt waarderen. Helaas kunnen we 
niet van de neushoorns genieten 
– ze zijn er niet meer. Ze waren 
kwetsbaar, net als alle andere écht 
waardevolle dingen. Deze dingen 
kun je niet pakken. Je kunt ze niet 
vasthouden. Maar als die dingen 
jóu aanraken, maken ze je leven rijk.

Het écht waardevolle
Vaak hechten mensen waarde aan 
geld, net als de mensen in het Rot-
terdamse bankgebouw. De Bijbel 
praat over een schijnbare tegen-
stelling: dingen van waarde, zoals 
geld, die juist waardeloos zijn. 
Jezus praat op een gegeven 
moment over de echt waardevolle 
dingen. Hij zegt tegen zijn leerlin-
gen: ‘Je moet niet proberen om rijk 
te worden op aarde. Want aardse 
rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg 
of wordt gestolen door dieven. 
Nee, zorg dat je rijk wordt in de 
hemel. Want hemelse rijkdom ver-
dwijnt nooit. Die kan niet 
wegrotten of gestolen worden. 
Laat de hemelse rijkdom het aller-
belangrijkste voor je zijn’ (Matteüs 
6:19–21).
Wat mij betreft hadden deze woor-
den van Jezus net zo goed in 
neonletters op dat bankgebouw 
kunnen staan. Jezus zegt dat juist 
de dingen waar veel mensen 
waarde aan hechten – geld, auto’s, 
huizen – kwetsbaar zijn. Rot en 
dieven tasten ze aan. Maar van 
échte waarde zijn de hemelse din-
gen. Wat dat zijn? Liefde voor je 
naaste, zorgen voor de ander, 
genieten van het leven, waken 
over de aarde en passen op wat je 
toevertrouwd wordt.
Als wij onze tijd doorbrengen op 
deze aarde, laten we ons dan rich-
ten op wat echt belangrijk is. Ons 
laten aanraken door deze kwets-
bare dingen. En zo laten we ze het 
hart van de tijd worden.
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Website
Voor het aanbod van onze gratis 
cursussen verwijzen we u naar onze 
website www.esda-online.nl.

Voorbede
Iedere maandagmiddag om 13.30 uur 
doen we voorbede voor wie ons daarom 
vragen. Uw gebedsverzoeken zien wij 
graag tegemoet op esda@adventist.nl

EEN KWETSBARE GENEZING 
Jeroen Tuinstra

voedsel voor de geest

en ging weg.  Maar zijn bedien-
den kwamen hem achterna en 
zeiden: ‘Maar overste, als de 
profeet u een ingewikkelde 
opdracht had gegeven, had u die 
toch ook uitgevoerd? Dus nu hij 
tegen u zegt: “Baad u, en u zult 
weer rein worden”, moet u dat 
zeker doen.’ Hierop daalde Naä-
man af naar de Jordaan en 
dompelde zich daar zevenmaal 
onder, zoals de godsman had 
gezegd. Zijn huid werd weer 
gezond, zo gaaf als de huid van 
een kind, en hij was weer rein.’
    
2 Koningen  5:9-15

Naäman was een beroemd 
bevelhebber van het Aramese 
leger, enorm gewaardeerd 

door zijn koning vanwege een grote 
overwinning die hij had behaald. Hij 
was het tegenovergestelde van een 
kwetsbaar persoon, hij was juist 
sterk, machtig en rijk. Het enige wat 
hem kwetsbaar maakte was zijn 
huidziekte. Een van zijn slavinnen 
die hij recentelijk had meegevoerd 
op een van zijn strooptochten, over-
tuigde hem om naar Samaria in 
Israël te gaan om zich daar te laten 
genezen door de profeet Elisa. 
Dan belanden we in dit Bijbelge-
deelte. De profeet komt niet eens 
z’n huis uit. En de opdracht is te 
vernederend voor Naäman. Baden in 
de Israëlitische Jordaan, terwijl zijn 

eigen land prachtige mooie, grote 
rivieren van betekenis heeft. Maar 
Elisa vraagt aan Naäman om zich 
kwetsbaar op te stellen, om z’n rijk-
dom, z’n macht en z’n grootheid af 
te leggen en zich zeven keer onder 
te dompelen in die onbelangrijke, 
vreemde rivier. 
Blijkbaar kon God enkel zijn werk 
doen als Naäman bereid was zich 
kwetsbaar op te stellen. Zoals Pau-
lus eeuwen later moest ondervinden 
toen hij te horen kreeg: ‘Kracht 
wordt zichtbaar in zwakheid.’ 
(2 Korintiërs 12:9) 

1 Hoe ziet u uzelf? Als iemand die 
krachtig is of juist iemand die 

kwetsbaar is? Als u mocht kiezen, 
wat zou u dan juist willen zijn? 
  

2 Kunt u situaties bedenken in 
uw dagelijks leven waarin het 

juist helpt om uzelf kwetsbaar op 
te stellen? Waarom werkt het op die 
momenten averechts om u krachtig 
op te stellen? 

3 Waarom wordt Gods kracht vaak 
zichtbaar door onze zwakheid? 

Is zwakheid hetzelfde als kwets-
baarheid? Waarin verschillen deze 
twee? En waarin zijn ze hetzelfde? 

Kort gebed
Heer, als een kwetsbaar mens 
in een steeds kwetsbaardere 
wereld, vraag ik u om uw lei-
ding en bescherming. Ik dank 
u dat ik die bij u kan vinden. 
U, die zich op een ultieme 
manier voor ons kwetsbaar 
heeft gemaakt, door te worden 
als wij. 

Amen.

Reinder Bruinsma

Bijbelgedeelte 
‘Naäman reed met zijn strijdwa-
gen naar het huis van Elisa. Elisa 
stuurde iemand naar buiten om 
hem te zeggen: ‘Baad u zeven-
maal in de Jordaan, dan zal uw 
huid weer gezond worden en zult 
u weer rein zijn.’ Kwaad ging Naä-
man weg. ‘Ik had gedacht dat hij 
zelf naar buiten zou komen,’ zei 

hij. ‘En dat hij de naam van de Heer, 
zijn God zou aanroepen en met zijn 
hand over de aangetaste plek zou 
strijken, en zo de huidvraat zou 
wegnemen. Zijn de rivieren van 
Damascus, de Abana en de Parpar, 
soms niet beter dan alle wateren in 
Israël? Had ik me daarin niet kun-
nen om baden om rein te worden?’ 
Verontwaardigd draaide hij zich om 
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Met onze tienerkinderen genoten wij in de jaren negentig van de comedy 
Coming to America (1988). Eddie Murphy speelt daarin de rijke Afrikaanse 
kroonprins Akeem, die op zijn 21e verjaardag kennismaakt met de bruid 
die zijn ouders voor hem op het oog hebben. Zij heeft geleerd om zich vol-
ledig aan de wensen van de toekomstige vorst te onderwerpen en hem te 
behagen. Maar Akeem wenst geen vrouw zonder eigen wil of mening.

KROONPRINS EDDIE
Rudy Dingjan

tenslotte

 Waarom wilt u 
met God door het 

leven gaan?

H ij gaat in de wijk Queens 
(‘Koninginnen’) in New York 
op zoek naar de vrouw van 

zijn leven. Hij wil dat ze van hém 
zal houden en niet van zijn status 
of rijkdom. Daarom verbloemt hij 
zijn afkomst, huurt een uitge-
woonde achterafkamer en wordt 
schoonmaker. Hij ontdoet zich dus 
van alles wat in zijn voordeel kan 
werken. Hij wil zijn vrouw puur op 
karakter voor zich winnen. Ze moet 
verliefd worden op wie hij is, niet 
op wat hij heeft.

Kwetsbaar
Ik wil niet beweren dat de produ-
cent van Coming to America van 
plan is geweest een moderne gelij-
kenis te brengen, laat staan dat 
Murphy een evangelieboodschap 
heeft willen verkondigen. Toch kan 
ik het niet helpen treffende over-
eenkomsten te zien tussen 
Akeems bezoek aan Queens en 
Jezus’ komst naar deze aarde. Niet 
alleen proberen beiden een bruid 
te verwerven - Akeem een gewone 
en Jezus zijn volk, maar vooral de 
manier waarop zij dit aanpakken 
loopt parallel. Beiden zijn zij zich 
bewust van hun herkomst, maar 
benutten die niet in hun voordeel. 
Met andere woorden: zij stellen 
zich kwetsbaar op.

Op karakter
Machthebbers in de oudheid ston-
den niet bekend om hun 
ontwapenende insteek. Met pronk, 
praal en machtsvertoon vestigden 
zij hun reputaties. Het gewone volk 
kreeg geen kans hen te benaderen. 
Jezus zocht de allerarmsten juist 
op. Reguliere bestuurders en vors-
ten trokken steden statig binnen, 
op een olifant of zo. Jezus op een 
ezeltje. Rijden op een ezel is een 
allesbehalve plechtige activiteit!
Jezus heeft zijn reputatie puur 
gevestigd op karakter. Hij verbood 
mensen meerdere malen zijn her-

komst te noemen. Zou een van de 
redenen daarvoor niet zijn geweest 
dat hij er naar verlangde dat men-
sen zich aan hem zouden verbinden 
omwille van zijn karakter in plaats 
van om reden van zijn status?

Man met geld
Er zijn rond het jaar 2000 verschil-
lende tv-shows geweest, waarin 
miljonairs een bruid konden kiezen. 
In Nederland heette die show 
‘Ja, ik wil … een miljonair!’ Geen 
enkele van deze shows heeft een 
happy end gekend. De dames
kwamen namelijk niet op een man 
met karakter af, maar op een man 
met geld.
Een mooie aanleiding om eens stil 
te staan bij de reden waarom ik met 
God door het leven wil gaan. Is dat 
omdat hij de macht heeft om mij 
leven te geven? Of spreekt hijzelf 
mij aan?
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Er is nog veel meer te melden 
over ‘Rust’, het thema van de 

volgende Contact.

Mis ‘m niet!

‘Als de
ragebol rust, 
werkt de spin.’
-Spreekwoord


