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Uit: “Schlau gemacht” door Michael Kotsch, 1e uitgave 2013, Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg

Beste lezer, we hebben om te beginnen een column 
met als titel “helder licht” gekozen. De achterliggende 

gedachte is om met deze uitgave bij te dragen aan een 
“vitaal christendom” in 2019. We willen meewerken aan 
echte oriëntering voor de komende tijd in het leven van 
ons allemaal. Dat is alleen mogelijk met Jezus, dat ENE 
Licht van de wereld.

In onze berichtgeving over het zendingswerk in Thailand 
gaat het deze keer over de roeping van Wansuk naar dat 
land. Het is een aansprekende levensbeschrijving. We le-
zen hoe God op wonderlijke manieren tewerk gaat om het 
leven te besturen. Zo wil Hij ons aller hart vormen en op 
al onze daden letten. Een overweldigende eigenschap van 
onze Schepper. Ps. 33:13-15. Het krijgt pas echt betekenis, 
als we het ervaren in ons persoonlijke leven.

Een burn out is een veelgehoorde klacht en veelbespro-
ken thema. Maar “de donkere nacht” van Johannes van 
het Kruis is minder bekend. Vandaar dat het nu onder de 
aandacht wordt gebracht. Immers we hadden het al over 
HET Licht van de wereld. Wat is beter als medicijn tegen 
de “burn out” dan verlichting om duidelijk te kunnen zien 
waar de hulp gezocht moet worden? Inzicht  over de om-
standigheden van ons leven en tegelijkertijd de werking 
van God daarin zien.

Gebed als innerlijke dialoog, van binnenuit tot bidden 
komen is een persoonlijke weg. Bidden is om te beginnen 
aangesproken worden door God. Je leert aandacht te be-
steden aan wat er zich van binnen in jezelf afspeelt. Eerlijk 
zijn tegenover jezelf is het zwaarste werk dat je ooit hebt 
gedaan….. Alles komt tot leven, je wordt als leerling uit-
gezuiverd. Gebed is niet langer iets dat jij doet, maar dat 
zich in jou bidt. En jij luistert daarnaar.

Tenslotte nog de vriendenbrief uit Bangkok, Thailand. 
Onze zendelingen André en Wansuk hebben veel energie 
opgedaan tijdens hun verblijf in Duitsland en Nederland. 
Met vernieuwde moed zijn ze weer aan de slag gegaan. 
De plannen zijn veelbelovend en onmogelijk te realiseren 
zonder ijver  en inzet zoals we kunnen lezen. Overigens 
geldt dat net zo voor het werk van God in ons ons deel 
van de wereld.

J A Hage

Vooraf

Inhoud

“Jezus  dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wan-
delen, maar zal het licht van het leven hebben.” Joh. 8:12

Er is bijna niets dat de dagindeling van de mens zo 
sterk veranderd heeft, als de uitvinding van het 

kunstlicht. Eeuwen lang was men min of meer op het 
daglicht aangewezen. Als het licht was, werkte men; 
werd het donker, dan werd er gerust. Natuurlijk beston-
den er ook haardvuren en olielampen. Maar die waren 
te duur om gewoon voor het plezier aangestoken te wor-
den. Tijdens speciale feesten of dringende aangelegen-
heden en in Kerken werden wel kaarsen of olielampen 
gebruikt. Wie het zich veroorloven kon, stak ’s avonds 
een vetkaars of de open haard aan, om iets te kunnen 
lezen of verder te gaan met zijn werk thuis. Deze lichten 
waren uiterst gemeenschap bevorderend. Omdat men 
hoogstens slechts één van deze lampen aanstak, verza-
melde zich het hele gezin in de kamer, waarin dit licht 
brandde. Men onderhield zich over de ervaringen van de 
afgelopen dag of men maakte nog wat werk af, wat niet 
vooruit geschoven kon worden.

Buiten, in het donker, hield men zich alleen op, wanneer 
het hoogst noodzakelijk was. Want buiten, waar allerlei 
‘lichtschuw gespuis’ rondhing, was men zijn leven en zijn 
eigendommen niet zeker. Slechts ‘duistere figuren’, die 
iets te verbergen hadden, begaven zich nu nog op het 
land of in de steegjes.

Lichter, maar net zo brandgevaarlijk, werd het door de 
opkomst van gas- en petroleumlampen in de 19e eeuw. 
Rijke steden en voorname mensen verlichtten nu een 
hele zaal of een promenade, om onafhankelijk van het 
daglicht van de vrije tijd te kunnen genieten. 
Nachtelijke stadsverlichting was een teken van luxe en 
levensvreugde. Verschillende afbeeldingen van deze tijd 
tonen trotse burgers, die onder de brandende lantaarns 
flaneerden. Nog eenvoudiger, maar daarom ook duurder, 
werd het door het invoeren van het elektrische licht. De 
lampen werden helderder, doofden niet uit en konden 
ook geen huizen meer in brand zetten. Het zou echter 
nog decennia duren, voordat ook op het land stroom uit 
de stopcontacten kwam. Een landelijk elektriciteitsnet-

werk gold lange tijd als een toonbeeld van moderniteit 
en vooruitstrevendheid van een land. Ook vandaag nog 
zitten oudere mensen vaak vanuit een verkeerde spaar-
zaamheid ’s avonds bij een schemerig 40 watt lampje in 
de ‘goede kamer’.

Relatief goedkope stroom, tl-buizen en ledverlichting 
maken licht tegenwoordig algemeen beschikbaar en 
vanzelfsprekend. In het kader van deze ‘lichtuitbreiding’, 
verschoof zich het leven steeds sterker naar de avond- en 
nachtelijke uren. In de tijdsplanning speelt het daglicht 
bijna geen rol meer. Bij kunstlicht wordt er ‘rondom de 
klok’ gewerkt. Men kan tegenwoordig op elk moment 
inkopen doen of een voetbalwedstrijd bezoeken. Thuis 
leidt het gemakkelijk beschikbare licht tot een sterkere 
afzondering van de gezinsleden. Ieder kan doen wat hij 
graag wil en waar hij het wil. Men hoeft niets meer ge-
zamenlijk te ondernemen, omdat er zich verschillende, 
verlichte ruimten in huis bevinden.

Weliswaar voelen ook tegenwoordig nog veel mensen 
zich in het donker onprettig - in het bijzonder na een late, 
spannende film - maar het angstaanjagende heeft de 
nacht echter grotendeels verloren. Daarbij ging natuurlijk 
ook de speciale ervaring van de duisternis verloren. Door 
het vanzelfsprekend geworden licht, hebben de Bijbelse 
voorbeelden zoals “U bent het licht van de wereld. Een 
stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.” 
(Matth. 5:14) en “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij 
volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal 
het licht van het leven hebben.” (Joh. 8:12) iets van hun 
betekenis verloren. Alleen daar, waar het rondom aarde-
donker is, valt een enkele lamp op, geeft het oriëntering 
of belooft het thuisland. Daaraan dachten eeuwenlang 
de mensen, wanneer ze lazen dat de Bijbel, het Woord 
van God: “een  Lamp  voor hun voet en een Licht op hun 
pad” (Psalm 119:105) wil zijn. Daarbij handelt het zich 
niet om één van de duizenden geliefde lichten, maar om 
het Ene, Dat in volkomen duisternis van heinde en verre 
echte oriëntering geven kan. // 
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de roeping naar thailand!

Tijdens mijn studietijd, toen een mede-
studente mij ter gelegenheid van een 
Hindoestaanse feestdag zoetigheid aan-
bood, sloeg ik dat af omdat ik mij als 
christen verbood om aan de Hindoe-
staanse rituelen deel te nemen. God 
zou dat niet graag zien en verdriet over 
mij hebben. Dit werd door een lerares 
opgemerkt. Zij nam mij direct apart en 
verweet mij dat ik het aanbod van mijn 
medestudente afwees, want volgens 
haar inzicht waren toch alle religies 
in Gods ogen goed. Alle religies had-
den een gemeenschappelijk doel voor 
ogen. Zij zei dat ik moest overwegen, 
dat er veel wegen naar Rome leiden. 
Ook nieuw-Delhi kon ik met de trein, 
het vliegtuig of de bus bereiken. Net 
zoals alle rivieren op deze aarde naar 
hetzelfde doel - de oceaan - toevloeien. 
Daarom is niet een veelvoud aan rivie-
ren beslissend, maar hun vereniging in 
de wereldzeeën. Ze meende verder dat 
op een dag alle religies zich in de hemel 
zouden verenigen. Dit alles klonk voor 
mij heel interessant en logisch en ik be-
gon deze standpunten van mijn lerares 
te geloven. Als mijn privé-hobby bestu-
deerde ik het Hindoeïsme, de Islam en 
andere Aziatische religies. Daarbij werd 
ik in ons gezin steeds rebelser en dis-
cussieerde ik heftig met mijn moeder. 
Zij was geschokt. Maar ik besefte dat zij 
mij met veel begrip en gebed verdroeg. 
Vaak hoorde ik haar in haar kamertje 
bidden: “Heer, red mijn Wansuk!” Haar 

gebeden werden verhoord en in mijn 
zoektocht en vertwijfeling mocht ik 
Jezus vinden en nam Hem als mijn Heer 
en Verlosser aan.

Toen ik mij bekeerde en Jezus als mijn 
Redder ervaarde, gingen mijn ogen 
open voor de verlorenheid van de men-
sen om mij heen. Zonder Jezus gaan zij 
verloren; ongeacht of zij tot een kerk 
horen of niet. Ook de formele aan-
sluiting bij een christelijke gemeente, 
zoals de Gemeente Gods, redt niet! De 
Bijbel leerde mij om het Evangelie niet 
voor mezelf te houden, maar de blijde 
boodschap van Jezus Christus met al 
mijn vrienden te delen. De Heer herin-
nerde mij er steeds aan dat de velden 
rijp zijn om te oogsten, maar er slechts 
weinig arbeiders ter beschikking staan! 
Ik wilde mijn kracht aan de Heer ter 
beschikking stellen. Na mijn studietijd 
ging ik naar de Bijbelschool in Calcutta. 
Daar leerden wij veel over evangelisatie 
en zending. Wij werkten met straat-
kinderen, hielden Bijbelstudies met 
medicijnstudenten, evangeliseerden op 
perrons en hielpen de arme vrouwen in 
ons stadsdeel. Maar tijdens mijn Bij-
belschooltijd miste ik soms het goede 
Khasische eten uit mijn vaderland. Wij, 
Khasische studenten uit het noordoos-
telijke gebied van India, hielden niet zo 
van het Bengaalse eten. Daarom gingen 
wij iedere zaterdag naar een Chinees 
restaurant, want de Khasische keuken 

In 1980 werd ik in een christelijk gezin in Shillong, India geboren. Wij beho-

ren tot de Khasi-stam en maken als christenen deel uit van de Gemeente 

Gods, die zich al vroeg vanuit Amerika naar onze provincie heeft uitgebreid. 

Thuis werd mij geleerd om God te vrezen, het kwaad te mijden en een heilig 

leven te leiden. Als kind leefde ik daardoor in de voortdurende angst voor 

een bestraffende God. Hoe meer ik probeerde om een heilig leven te leiden, 

hoe meer ik mij een mislukkeling voelde; dat kwam omdat ik alles op eigen 

kracht probeerde te doen.

lijkt op de Chinese keuken. Voor het 
eerst in mijn leven zag ik Boeddhisti-
sche monniken met hun oranjekleurige 
pijen. Zij nodigden ons uit om aan hun 
tafel plaats te nemen. Wij, Khasi’s lij-
ken op de Thai en daarom voelden de 
monniken zich bij ons op hun gemak. 
Wij kwamen met elkaar in gesprek. Zij 
gaven ons Thaise vruchten te eten, die 
ik nog niet kende. Toen wij afscheid 
namen, vroeg ik waar zij naartoe reis-
den. Zij antwoordden: “Naar Shillong!” 
Naar mijn thuisstad! Toen ik ernaar 
informeerde wat zij daar zouden gaan 
doen, zeiden ze: “Wij zijn zendelingen!” 
Wat? Monniken en zendelingen? Ik was 
geïrriteerd, maar tegelijkertijd steeg 
het bloed mij naar mijn hoofd! In mijn 
christelijke thuisstad wilden zij mensen 
bekeren? Ik probeerde om mezelf on-
der controle te houden en beleefd te 
blijven en zei tegen hen: “Als jullie als 
zendelingen naar mijn thuisland gaan, 
dan zal ik als zendeling naar Thailand 
gaan!” Zij antwoordden alleen maar: 
“Welkom in Thailand!” Des temeer was 
ik over mijn plotselinge besluit ver-
baasd om als zendelinge naar Thailand 
te gaan. 
Na deze avond, weer terug in de Bij-
belschool, zag ik op het informatiebord 
dat ik voor de komende gebedsbijeen-
komst verantwoordelijk was. Met als 
thema: Bid voor Thailand! Ik kon het 
bijna niet geloven. Pas met de Thaise 
monniken kennis gemaakt en nu moest 
ik een gebedsbijeenkomst over Thai-
land voorbereiden? Wat was hier aan 
de hand? Als voorbereiding hierop 
moest ik over het land en de mensen 
informatie inwinnen. Toen ik erachter 
kwam, dat slechts 0,2% van de bevol-
king in Thailand deel uitmaakt van het 
christendom, leek het voor mij alsof 
God met een hamer op mijn hart sloeg. 
Ik wist dat Gods hart en mijn hart sa-
men kwamen. Ik bad in stilte, legde 
alles in Gods hand. Ik was mij ervan 
bewust, dat het voor een vrouw alleen 

niet gemakkelijk zou zijn om in de zen-
ding werkzaam te zijn. Maar ik wist dat 
als God het wil, het zal gebeuren!

Ik sloot de Bijbelschool met een “Mas-
ter of Divinity (MDiv)” af. Terug in mijn 
vaderland legde ik mijn zendingswens 
bij de leiders van de Gemeente Gods 
voor. Zij wezen het direct af. Ik kreeg de 
opdracht om de zondagsschoollessen 
voor meer dan 600 Gemeenten in mijn 
provincie Meghalaya te schrijven. Ik 
begon eraan te twijfelen, of deze zen-
dingswens met Gods wil overeenkwam, 
want ik ging helemaal in mijn zondags-
schoolopdracht op. In de weekenden 
bezochten wij met een team verschil-
lenden Gemeenten en gaven seminars 
voor diverse leeftijdsgroepen. Mij 
beviel dit werk en ik probeerde de ge-
dachte aan Thailand en de zending te 
onderdrukken. Vaak bad ik zelfs of God 
mij de wens om naar Thailand te gaan, 
weg zou nemen. Maar in het jaar 2006 
vond er een gezamenlijke Aziatische 
conferentie van de Gemeente Gods in 
Phuket, Thailand plaats. Mijn moeder 
moedigde mij aan om aan deze confe-
rentie deel te nemen, want zij kende 
mijn wens en terughouding. Toen wij 
in Phuket landden, was het er heel 
heet - zelfs in december. Ik bad in stilte: 
“O, nee, Heer! Niet Thailand!” Na de 
conferentie bleef ik nog een korte tijd 
in de gastenkamer van de Gemeente 
Gods in Bangkok. Ik hield helemaal niet 
van deze plaats, maar ik merkte dat de 
Gemeente Gods in Thailand van mijn 
wens wist en sterk ervoor bad, dat 
ik zou komen om in het werk mee te 
helpen. 

Na deze reis probeerde ik intensief om 
het zendingswerk in Thailand te verge-
ten. Een heet klimaat, heel weinig Thai 
spreken Engels - geen land voor mij! 
Maar God herinnerde mij steeds weer 
aan dit land en aan de Thaise broeders 
en zusters, die baden en mij verwacht-

ten. Ik was aan een innerlijke strijd 
overgeleverd. Mijn moeder zag dit en 
bad voor mij. Op een nacht kwam ze 
naar me toe en zei: “Wansuk, ik zie 
jouw innerlijke strijd voor de zending 
in Thailand! Je kunt gaan! Ik zal je met 
gebed en financieel ondersteunen!” 
Ik zag hoe God een deur opende. Wij 
brachten alles in gang en ik kreeg een 
visum voor Thailand. Ik moest het snel 
ophalen, anders zou het weer verval-
len.
Maar onderweg naar de ambassade, 
belde mijn vader mij plotseling op. Ik 
moest direct naar huis komen, want 
mijn moeder was erg ziek. Ik dacht dat 
hij overdreef, omdat mijn moeder tot 
nu toe een uitstekende gezondheid 
had. Na een tijdje belde mijn vader 
opnieuw met de oproep, direct naar 
het ziekenhuis te komen. Ik schrok. In 
het ziekenhuis aangekomen zag ik al-
leen nog de ambulance en mijn broer. 
Hij huilde. Ik hoorde, dat de ambulance 
door opkomende mist niet sneller had 
kunnen rijden. Toen ik mijn bewuste-
loze moeder zag, voelde ik haar nog 
warme lichaam en pols, maar de artsen 
zeiden direct dat mijn moeder al ge-
storven was. Ik huilde hevig. Mijn we-
reld was ingestort. Hoe kon mijn lieve 
moeder ons nu verlaten? Het was een 
harde tijd. Na haar begrafenis wilde ik 
de gedachte aan Thailand voorgoed be-
graven. Nee, hoe kon dat Gods wil zijn? 
Nu ook nog de dood van mijn moeder! 
Ik stond voor een gesloten deur.

Na enkele dagen ging ik naar het zie-
kenhuis om de overlijdensakte van 
mijn moeder op te halen. Toen ik in 
de wachtkamer zat, hield een oudere 
dame me aan. Zij meende: “Kind, je ziet 
er als een zendelinge uit!” Ik vertelde 
haar in het kort, dat ik de gedachte had 
om de zending in te gaan, maar dat 
mijn moeder plotseling gestorven was. 
Daarop gaf zij mij haar visitekaartje en 
zei: “Kom en bezoek mij! Op elk tijd-
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stip!” Ik was eraan gewend, dat men-
sen mij uitnodigden wanneer zij gebed 
of zielzorg nodig hadden. Ik nam daar-
om haar visitekaartje mee naar huis. 
Mijn daarop volgende weken waren 
zwaar. We kregen veel bezoek, want 
niet iedereen die mijn moeder kon, had 
naar haar begrafenis kunnen komen. 
Wij waren in een diepe rouw. Ik vergat 
bijna alles wat om mij heen gebeurde. 
Maar op een dag vond ik het visite-
kaartje van die vrouw terug. Ik ver-
maande mezelf, misschien had ze echt 
hulp nodig. Ik kon minstens bij haar op 
bezoek gaan en voor haar bidden. Een 
bezoek aan haar zou mij misschien ook 
wat afleiding bezorgen. Ik maakte het 
besluit om haar op te zoeken. 

Ik belde aan. Zij opende en zei heel 
gehaast: “Wacht!” Ik dacht, wat heeft 
dit te betekenen? In onze cultuur in 
India is het onbeleefd om mensen aan 
de deur te laten wachten. Wij nodigen 
de mensen altijd direct binnen. Na 
een moment kwam zij met iets wat in 
krantenpapier was ingepakt. Zij stopte 
het in een plastic tasje en gaf het aan 
mij. Zij zei alleen maar: “Dit hier is een 
zaak tussen jou en mij. Vertel het aan 
niemand!” Ik ging weer naar huis. Ik 
had geen idee wat het zijn kon. Thuis 
opende ik de plastic zak en ontdekte 
veel gebundelde bankbiljetten. Ik 
kon het bijna niet geloven. Hoe kon 
een vreemde vrouw mij zoveel geld 
geven? Zij kende mij helemaal niet. Ik 
was sprakeloos. Wanneer ik het geld 
samentelde, kwam ik precies op het 
bedrag dat ik nodig had om een visum 
en een vliegticket te betalen. Zelfs het 
eerste jaar in Thailand zou financieel 
gedekt zijn!
Ik herinnerde me dat zij mij in de 
wachtkamer van het ziekenhuis verteld 
had, dat zij tot de Anglicaanse Kerk 
hoorde - dus een Kerk met een ander 

leer dan de onze. Een Kerk, die er niet 
bepaald om bekend stond om op zen-
dingsgebied erg actief te zijn. Ik hoorde 
duidelijk hoe God tot mij sprak: “Wan-
suk, ik bereid verschillende mensen in 
verschillende Kerkgemeenschappen 
toe, als ze bereid zijn Mijn Stem te ge-
hoorzamen en Mijn Wil te doen. En zij 
is een van dezen! Neem het geld aan!” 
Opnieuw drong de Thaise ambassade 
mij erop aan om direct het visum af te 
halen. Ik vroeg om een maand uitstel, 
die zij mij ook verleenden. Daarna haal-
de ik mijn visum af en was ik bereid om 
naar Thailand te reizen.

Natuurlijk was ik nog steeds bezorgd 
wat de onbekende toekomst betrof. 
Hoe zou het mij zonder salaris afgaan? 
Er waren twee stemmen in mij. De 
ene was bezorgd, maar er was ook die 
andere stem, die steeds tegen mij zei: 
“Vertrouw op God!” Het Woord van 
God herinnerde mij eraan, dat wij ons 
geen zorgen over ons voedsel of onze 
kleding moeten maken. Maar ik wist 
dat ik vanuit mijn veiligheidszone een 
volkomen nieuw land zou betreden, 
waarin een absoluut Godsvertrouwen 
wordt gevraagd! Ik zei in mijn gebed 
tegen mijn Heer: “Heer, U weet alles 
over mij! Ik vertrouw U waarheen U mij 
ook zult leiden. Wanneer ik overleef, 
zal ik met U leven! Wanneer ik omkom, 
dan ben ik nog steeds bij U!” Ik pakte 
daarom mijn spullen en vloog een on-
bekende wereld tegemoet - naar Thai-
land. Gods Trouw omgaf mij!

Door het onverwachte overleiden van 
mijn moeder leerde ik noodzakelijke 
lessen. Eén daarvan was, dat wij hier in 
dit aardse leven niets voor altijd op-
hopen kunnen. Wij kunnen niets naar 
de hemel meenemen. Mijn moeder 
was een zakenvrouw en verwierf veel 
landerijen in diverse regio’s van onze 

provincie. Veel van dit grondbezit werd 
door de Indische regering in beslag 
genomen en voor de bouw van snel-
wegen onteigend. Zij gaf de Gemeente 
regelmatig haar tienden. Maar ik weet 
dat het nog veel meer zegen had kun-
nen brengen, wanneer al dit geld voor 
de zending en het Rijk van God geïnves-
teerd zou zijn geworden. Zij stierf zon-
der te weten, wie haar land eens zou 
erven. Ik voel mij gelukkig te weten dat 
zij voor mijn ondersteuning in de zen-
ding bereid was. Jammer genoeg was 
het haar niet meer gegund, mijn tijd als 
zendelinge in Thailand mee te beleven. 
God riep haar vervroegd Thuis.

Van de oudere vrouw, die mij zoveel 
geld geschonken had, leerde ik dat wij 
ruimhartig moeten zijn, want God heeft 
een blijde gever lief! Wij moeten zen-
delingen ondersteunen, ook wanneer 
wij ze helemaal niet kennen! Op deze 
plaats wil ik alle familieleden, vrienden, 
geloofsfamilie en Gemeenten bedan-
ken, die het zendingswerk in Thailand 
ondersteunen. Vanuit de verte waarde-
ren wij deze verbondenheid zeer. Wij 
zijn niet alleen in het werk voor onze 
Heer. Wij nemen alles aan. 
Prijs de Heer!

Tenslotte wil ik iedereen bemoedigen, 
die een roeping van God gekregen 
heeft om in de zending te gaan werken. 
Heeft God je tot deze dienst geroepen? 
Dan bid, vertrouw en gehoorzaam 
Hem! En ben geduldig, want op Zijn tijd 
zal Hij alles prachtig leiden! Ben zelf-
verzekerd om jezelf volledig aan God 
toe te vertrouwen. Hij is altijd trouw! 
Amen!  //

Opmerking: Wansuk is nu getrouwd 
met Andre Machel. Zij werken beiden 
als zendelingen in de Gemeente Gods 
in Thailand.  // 

De geestelijke weg is een menselijke weg. Dat wil zeggen dat alles wat aan mensen eigen is, ook optreedt in de 
omgang met God. Daarom kunnen (en moeten) alle verschijnselen op meerdere lagen tegelijk verstaan worden. 

Er is een lichamelijk aspect, een psychologisch verhaal, een sociale dimensie en een geestelijke kant van de zaak. 
Burn-out heeft lichamelijke aspecten, psychologische inzichten zijn nodig, je moet de sociale dimensie verstaan, hoe 
het in de cultuur en op je werk in elkaar steekt en wat daar meespeelt. Inzicht krijgen hierin is van groot belang. 
Maar er zit ook een kant aan die met de werking van God in ons leven te maken heeft.

Johannes van het Kruis, een Spaanse dichter en monnik uit 
de 16e eeuw heeft veel geschreven over de donkere nacht 
van de ziel. De donkere nacht is een woord voor een pijn-
lijke periode in het leven waarin God op heel andere manier 
aan het werk in de mens is, met het doel deze te bevrijden. 
In zijn boek De bestijging van de berg de Karmel beschrijft 
hij het proces vanuit de mens gezien, en in het boek De 
donkere nacht, (dat is een toelichting op zijn gedicht van 
die naam) vertelt hij over die nacht vanuit God gezien. In 
zijn boek Vlam van liefde levend beschrijft hij de brandende 
werking van Gods liefde. “Dodend heb je dood omgezet in 
leven!” roept hij uit. Johannes van het Kruis ziet het leven 
als een groot proces van verandering, waarin God de mens 
langzaam en steeds meer afgestemd maakt op ‘de smaak 

van God’: een omvormingsproces. Alles in het leven wordt 
in dat licht bekeken: zowel het geluk als het ongeluk, de 
goede dingen die je doet en de fouten die je maakt, alles 
wordt bekeken op zijn omvormingsmogelijkheden.

De verandering waar het om gaat is radicaal: je wordt hele-
maal anders in het leven gezet. De manier waarop je naar 
jezelf kijkt, de manier waarop je anderen ziet, je waarden, 
je tijdsbesteding, je relaties, alles wordt als een blokken-
doos ondersteboven gezet. Johannes ziet daarin twee fases: 
een loutering van de zinnen (het zintuiglijke niveau) en 
een loutering van de geest (het geestelijke niveau). Eerst 
zochten we God nog zoals we iets anders ook zoeken: in het 
verlengde van onze behoeften en voorkeuren. We leefden 

l ITERATuuR - m. Vonkeman

Burn-out en 
‘de donkere nacht’van 
Johannes van het kruis
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nog vanuit een oppervlakkige laag. Maar in elk mens zit een 
spirituele kern: de geest waar Gods Geest ons rechtstreeks 
aangrijpt. Meestal zijn we ons niet van die kern bewust. We 
hebben geen idee dat we ook op heel andere manier voort-
bewogen kunnen worden dan nu. 

Relatielagen
Vanuit de mystieke traditie worden er drie manieren onder-
scheiden hoe mensen in relatie met hun omgeving treden. 
De manier waarop je contact maakt, waaruit je reageert en 
handelt en voelt, de motivatie achter wat je doet, komt uit 
één van deze drie persoonslagen.

1. Je kunt omgaan met het leven vanuit wat je nodig hebt, 
je behoefte aan eten, veiligheid, respect, contact. Je eigen 
behoeften vormen de bril waarmee alle situaties worden 
beoordeeld. Zo beginnen we allemaal: zo zijn baby’s en zo 
zijn we nog steeds meestal. Anders zouden we niet in leven 
blijven als we niet letten op onze behoeften. Goed weten 
wat je nodig hebt en daarvoor verantwoordelijkheid nemen 
is deel van het volwassen worden voor ieder mens. Ons 
lichamelijk bestaan vereist dat we op verantwoorde manier 
zorgen voor wat we nodig hebben.

2. In de loop van je leven ontwikkel je een groter besef van 
wie je echt bent. Je offert je misschien weleens op voor een 
groter doel. Of je zet je in voor iets goeds, voor een ander: 
je behoeften zijn niet altijd meer doorslaggevend, er zijn 
waarden die je volgt zoals je geloof in God, of vanuit mense-
lijke waarden die je hoog hebt. Op zulke momenten leef je 
vanuit je geestelijke laag. Je valt niet meer samen met wat 
anderen vinden, je bent geen massamens, maar je maakt 
eigen keuzes. Niet op ieder terrein en niet altijd, maar soms 
reageer je toch echt van binnenuit, vanuit wie je zelf bent 
als uniek persoon. Vanuit je diepe gevoel, zeggen ze waar ik 
woon. Meestal volgen we onze behoeften, maar soms doen 
we iets vanuit die geestelijke laag. Dat maakt ons tot hoogst 
persoonlijke individuen. Maar dat is nog wel altijd vanuit 
jezelf, van uit wat jij weet en belangrijk vindt.

3. Er is nog een derde mogelijkheid, één die we aan Jezus 
hebben gezien. We zijn geschapen naar het beeld van God, 
zegt de Bijbel. In elk mens zit een soort afdruk, een ruimte, 
een haakje in God, zoals iemand het eens zei. Het putje van 
de ziel, de landingsplaats van de Geest, een wezenskern 
die door God gevormd wordt. Het is voor mensen mogelijk 
om door Gód bewogen te worden: om vanuit die diepste 
wezenslaag door God zelf het contact te maken met de we-
reld om je heen. Dan vallen redenen en motieven weg – je 

luistert a.h.w. naar wat erdoor jou heen gezegd wordt. God 
werkt in alles en door alles – en daar vertrouw je op, daar 
leef je uit. 

Je leven blijft hetzelfde, je wordt niet iemand anders, maar 
je liefhebben en bewogen worden krijgt nu de vorm van 
Gods liefde, Gods motivatie. En die is voor ons niet altijd te 
volgen. Sommige profeten vertoonden dan ook een heel 
onthutsend gedrag. Zonder ‘waarom’ handel je, zeg je ja of 
zeg je nee. Je weet niet zeker of het eigenlijk wel het beste 
is, misschien wel niet, je doet je best om zo eerlijk moge-
lijk te zijn, maar in de grond van de zaak ligt geen keuze: 
je wordt bewogen. Niet vanuit je behoeften, niet vanuit je 
waarden, maar vanuit iets wezenlijks dat je misschien terug-
kijkend kunt herkennen, maar meestal niet terwijl je bezig 
bent. In de woorden van het gedicht: je huis ligt te slapen 
– je gewone bewustzijn weet het niet. Geen ander licht dan 
wat in je binnenste brandt: maar de nacht is wel aardedon-
ker. Die nacht heb ik het liefst, zegt Johannes. Want in dat 
donker is God verenigd met de mens. Beminde opgegaan in 
Beminde. Je hebt er zelf geen weet meer van en je kunt je 
daar dus ook niet op oriënteren. Dat kan heel verwarrend 
zijn totdat je vertrouwen gegroeid is.

Kenmerken
In de donkere nacht wordt eerst het zintuiglijke uitgezui-
verd. Je behoeften worden helder gemaakt zodat je er 
verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Je komt je scha-
duwkanten tegen, je verborgen drijfveren. Dan komt de 
zuivering van het geestelijke: van je waarden, van je geloof. 
Je godsbeelden worden zichtbaar en verliezen hun kracht. 
Het wordt donker en er blijft niets over van het licht van 
het geloof waar je eerst uit leefde. Waar eerst jij nog in God 
geloofde wordt het nu steeds meer: God gelooft in joú. Het 
is de overgang van actief leven, zelfbewogen, naar passief-
actief leven: ingezet worden door God. Het aller moeilijkste 
aan de nacht is het verlies van al je houvast: je hebt niets 
meer om je op te oriënteren – God zelf neemt de oriëntatie 
weg, volgens Johannes van het Kruis. Hij noemt een aantal 
kenmerken waarin je kunt herkennen dat je niet iets fout 
doet, maar dat God de gebeurtenissen van je leven gebruikt 
om je verder te bevrijden, en dichterbij hemzelf te brengen. 
Ze kunnen samen, of op verschillende momenten optreden, 
maar meestal zijn ze er wel.

In de eerste plaats beginnen je relaties te veranderen. Ze 
gaan schuiven. Je liefde verandert, de smaak van vroeger 
is er niet meer. Het lijkt bijna wel of je helemaal niet meer 
in staat bent tot relatie, of je onverschillig aan het worden 

bent, harder. Dat komt omdat je manier waarop je bij men-
sen betrokken bent verandert. Het is onthutsend om mee te 
maken, vooral als je normaal gesproken een vrij relationeel 
type bent. De manier waarop je in relaties staat, is anders. 
Wat het geloof betreft: je hebt grote kans dat je niks meer 
merkt van God. Vroeger had je plezier en steun aan het 
geloof, maar nu valt het weg. Dat komt omdat God je op 
een dieper niveau aan het aanraken is, maar je zintuiglijke 
waarneming kan daar niet bij. Hij verdwijnt uit de sfeer van 
de behoeften en dat is onthutsend. Net als je denkt: nu heb 
ik wat van God nodig, is hij weg. God communiceert nu met 
je op geestelijk niveau: niet door taal, niet door gedachten 
die je kunt formuleren, maar door een zachte aanraking, 
een fijngevoelig briesje waar je aandacht nog te grof voor is 
om waar te nemen. God neemt je mee in de leerschool van 
liefde en eerst merk je alleen maar wat je kwijt bent. Als je 
toch blijft vertrouwen dat God jou wel vast houdt, ook al 
kun jij het niet meer, komt er een tijd dat je wat dieper kunt 
verstaan, kunt voelen, iets anders dan je al kende. God past 
niet meer in het beeld dat wij gevormd hebben: en dat is 
pijnlijk: het brandt als een wond die schroeit, zegt Johan-
nes.
Een tweede kenmerk is de leegheid van het leven. Alsof de 
bron van je plezier is droog gevallen. Het hele leven doet 
droog aan. Niets boeit meer, niets raakt je diep, niets trekt 
je erg aan, God is maar een woord en verlangens lijken al-
lemaal verdwenen. Je voelt een overweldigende drang om 
overal van weg te lopen. Juist in deze crisis verlaten mensen 
de kerk, elkaar, hun werk, en soms vervallen ze in destruc-
tieve gedragingen. Wat je eerst aantrok, geeft je nu een 
gevoel van afkeer. Afkeer is een belangrijk kenmerk in de 
nacht. Afkeer van wat eerst aangenaam en belangrijk was. 
Zelfs afkeer van goede zaken.

Ik zal een voorbeeld uit eigen ervaring geven: er was een 
tijd dat ik de indruk had dat God vooral mijn eigen wil 
tevoorschijn riep. Niet meer meegaan met wat mensen 
van mij wilden, maar mijn eigen wil ontdekken en durven 
inzetten, ook als anderen het daar niet mee eens waren. 
Maar toen kwam er een moment in het leven met God dat 
overgave een thema werd: “Niet mijn wil maar uw wil ge-
schiede”. Toen keek ik met een gevoel van afkeer naar mijn 
eigen wilskracht. 
Maar als je geen wil hebt, kun je ook niet tot overgave ko-
men. En zo zijn dus beide momenten momenten van God. 
De afkeer kan over kerkbezoek gaan, of over gebed. Waar je 
eerst leerde bidden, valt de smaak weg en je krijgt er weer-
zin tegen. De kunst is om in de weerzin en afkeer van wat je 
eerst kende een aanwijzing van God te herkennen. 

Het is wat we weleens een woestijnervaring noemen. De 
vorm van onze verlangens wordt omgevormd. Onze passies 
worden ons ontnomen om op een ander niveau te her-
vinden: God is bezig ons te integreren tot een heel mens. 
Alleen voelt het precies het tegenovergestelde. Eén van de 
belangrijkste uitkomsten van de nacht is een veel realisti-
scher zelfbeeld. Je ziet jezelf in waarheid, want alles wordt 
blootgelegd. Je zo zorgvuldig opgebouwde zelfrespect kun 
je vergeten. Het gevaar is dat je blijft steken in eindeloos 
zelfonderzoek en zelfverwijt. (Hoe komt het dat ik zoveel 
tijd heb verspild aan onechtheid, aan onbelangrijke zaken, 
hoe komt het dat ik me steeds laat beïnvloeden, enzo-
voorts…)

Het derde kenmerk van wat Johannes de nacht noemt is 
wat positiever: het is de behoefte aan stilte en eenzaam-
heid, zonder een speciaal doel. Je vindt het toch wel fijn 
om zomaar in de kerk te zijn, of in de natuur, in een soort 
rustige aandacht, een openheid zonder dat je iets zoekt. 
God is misschien wel ver weg en je begrijpt er allemaal niets 
meer van, maar na alle woelingen van de vorige fases ben 
je nu in een soort kalm water. Niet als een verdoving, want 
dat is een vorm van wanhoop. Maar gewoon, iets rustigs. 
Na de afkeer is een soort stilte, een leegte gekomen. Dege-
nen in wie dit gebeurt, zegt Johannes, en die weten hoe ze 
rustig en stil moeten blijven, zonder zorg of drang om iets 
te doen, die zullen spoedig in die nutteloze rust iets ervaren 
van fijngevoelige voeding. We mogen er zijn, zomaar. God 
raakt ons teder aan, onverwacht, niet gepland. En dan komt 
er een tijd waarin we langzaam aan weer contact beginnen 
te maken met de buitenwereld, maar dan wel anders, van-
uit een ander gevoel, een andere motivatie. Er groeit een 
nieuwe geloofszekerheid: niet gebaseerd op wat we denken 
of voelen, maar gebaseerd op God zelf. Hij houdt ons in 
diepste wezen stevig vast – of we dat ervaren of niet – we 
wéten het.

Tot slot 
1. In een nacht, aardedonker,  in brand geraakt en radeloos 
van liefde,  - en hoe had ik geluk – Ging ik eruit en niemand
Die ’t merkte – want mijn huis lag reeds te slapen.

3. In de nacht die de kans geeft, In het geheim, zodat geen 
mens mij zien kon en ook ikzelf niets waarnam: Ik had geen 
ander leidslicht dan wat er in mijn eigen binnenste brandde.

5. O nacht die mij geleid hebt! O nacht, mij liever dan het 
morgengloren! O nacht die hebt verenigd Beminde met 
beminde, Beminde, opgegaan in de Beminde! //

l ITERATuuR
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Gebed als innerlijke dialooG

PRAKTIsCh ChRIsTENdom - m. Vonkeman

Van binnenuit tot bidden komen, is een persoonlijke weg. Die weg wordt begeleid door de Bijbel 
en de traditie, en als het even kan, een leermeester die de weg uit ervaring kent (om te voorko-

men dat je in de veelheid van stemmen de weg kwijtraakt).

Bidden begint met aangesproken worden door God. 
Meestal heb je dat pas terugkijkend door, maar zo begint 
het. Je wordt toegesproken door God door de gebeurte-
nissen in je leven. Die doen een oproep om je naar God 
te keren, om iets te veranderen, om een nieuwe richting 
in te slaan. Het zijn grove algemene duwtjes (of een 
flinke por) die je krijgt, want veel meer zou je toch niet 
opmerken - je oor is nog niet afgestemd op de zachte en 
precieze stem van God.

Je leert om meer aandacht te geven aan wat er zich in 
jezelf afspeelt, wat er in je rondspookt, wat je nodig 
hebt, wat misschien ook verschilt van wat de mensen om 
je heen willen of doen. Je begint wat meer naar binnen 
te luisteren. Naar jezelf, zo meen je. Maar jouw eigen 
werkelijke stem is niet zonder het spreken van God. Ook 
al herken je dat nog niet. En je krijgt door dat je niet veel 
opschiet als je jezelf er niet echt voor inzet. Echt eerlijk 
zijn is het zwaarste werk dat je ooit hebt gedaan…
Geleidelijk aan leer je om meer af te gaan op wat je uit-
gezuiverde diepe gevoel zegt. Niet dat je alles even zeker 
weet, maar je oprechtheid is gegroeid en je openheid 
voor eventuele bijsturing ook. (Aan die fundamentele 
openheid herken je dat je jezelf niet voor de gek houdt 
en alleen maar egoïstischer aan het worden bent…) Je 
begint je inzichten in de praktijk toe te passen, al zal dat 
wellicht het één en ander in je omgeving en in je levens-
stijl teweeg brengen. De Bijbel en het geloof gaan anders 
in je resoneren, meer onvoorspelbaar. Je hebt een vaag 
gevoel van een kompas gevonden en dat wil je volgen, al 
weet je niet precies waar het uitkomt. En God lijkt nog 
het meest op een knipperlicht, soms aan en soms uit. De 
keuzes die je te maken hebt, worden zwaarder en soms 
zou je het hele zaakje maar opzij willen gooien. Maar 
iets weerhoudt je - een verlangen dat maar niet weg wil 
gaan.

Dan merk je dat er af en toe een spreuk, een zin, een 
woord, een liedje in je gedachten boven komt, of naar je 

toe, alsof het tegen jou gezegd wordt. Het past bij waar 
je mee bezig bent en het geeft een andere kijk. Toevallig 
toch? - of toch niet? In ieder geval begin je meer attent 
te worden op die intuïtieve laag. Je bent leerling gewor-
den. God heeft ‘je oor gewekt’, zoals de Bijbel het zegt.
Luisterend én antwoordend begint er van alles te schui-
ven. Je oriëntatie verandert, je gedrag verandert, je 
wordt minder dwangmatig in beslag genomen door wat 
er zich in het leven aandient, er komt een zekere humor 
en relativering van absoluutheden - je hebt al vaker 
meegemaakt dat je perspectief op een zaak veranderde, 
dus je houdt je meningen wat losser in de hand. Tegelijk 
word je duidelijker in je keuzes, je groeit in authenticiteit. 
Als je nep bent, of doordrammerig, dan voel je het zelf 
van binnen en het voelt niet goed. Je wil niets liever dan 
dat je altijd die open ruimte van binnen blijft houden, de 
ruimte waarin je soms ook een onverwachte stem, een 
woord, een inzicht hoort.

Geleidelijk aan is je hele leven een vorm van bidden 
geworden: alles speelt zich af in de ruimte van God, in 
voortdurende samenspraak. En wie er nu precies aan het 
woord is: jij of God, je zou het niet kunnen zeggen en het 
doet er ook niet toe. Het diepste in jou vloeit over en sa-
men met het diepste van God in een voortdurend ritme 
van nabijheid en terugtrekking. En steeds meer aspecten 
van je leven worden in dat proces betrokken. Het is een 
levenslang proces omdat alles van je leven mee wil doen, 
ook de kanten die tot nu onderbelicht waren. En de rest 
van de wereld hoort er ook bij, dus ga maar na…

Zo ben je van toehoorder tot leerling tot geliefde gewor-
den, opgenomen in het ene liefdesleven van God dat de 
werkelijkheid van de werkelijkheid is. In zekere zin waren 
we dat altijd al - anders bestonden we niet eens - maar 
nu zijn onze ogen en oren er voor open gegaan. 

Gebed is niet langer iets dat jij doet, maar dat zich in jou 
bidt. En jij luistert daarnaar. // 
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Wij zijn alweer bijna 3 maanden terug in Bangkok. We hadden eerst 
tijd nodig om hier weer in het ritme te komen. Onze gedachten 

waren nog gevuld met de indrukken van de vele ontmoetingen in 
Duitsland.

Wij zijn dankbaar voor de mooie tijd die we afgelopen 
zomer hadden, waarin we velen van u mochten weer-
zien. Daarbij hebben wij ongeveer 10.000 km heen en 
weer door de deelstaten gereden. Het weerzien en de 
gemeenschap met u, uw gebeden en ook uw donaties 
hebben ons erg verblijd en bemoedigd. Onze uitzendsa-
menkomst in de Gemeente Gods Pforzheim-Maihälden 
hebben wij als een geschenk ervaren. Wij bedanken 
iedereen, die het waardevol vond om erbij te zijn. De 
broeders en zusters hier in Thailand hebben ons weer 

met blijdschap welkom geheten. Enigen van hen vonden 
onze 6 maanden afwezigheid te lang duren. Dat heeft 
ons blij gemaakt, want we willen gezamenlijk hier dienen 
en daarvoor zijn wij God dankbaar.

Evangelisatieconferentie
Direct in het begin van oktober hadden wij hier onze 
conferentie voor Gemeenteleiders en medewerkers van 
de Gemeente Gods. Er waren broeders vanuit Japan en 
Korea gekomen, om onze Gemeenteleiding over het the-

Vriendenbrief Van andré en Wansuk

De Gemeenteleiders van de Gemeente Gods

ma ‘persoonlijke evangelisatie’ te onderwijzen. De ver-
bondenheid met het Gemeentewerk van de Gemeente 
Gods in Zuidoost-Azië vinden wij belangrijk. Want we 
mogen van elkaar leren hoe wij, als christenen in een 
Boeddhistische omgeving, een verloren wereld met het 
Evangelie kunnen bereiken.

Taalstudie
Ook mijn taalstudie is ondertussen weer begonnen. 
Ik was verrast, hoeveel woorden Thais ik me na de 6 
maanden durende zomerpauze nog kon herinneren. Ik 
stelde vast, dat deze pauze zelfs productief te noemen 
is. Ik merkte een nieuwe frisse blik en voelde me gecon-
centreerd tijdens het ‘blokken’ van de Thaise woorden-
lijstjes en bij het leren van een nieuwe woordenschat. 
Ik neem nu ook deel aan de cursus ‘Bijbels Thais’. Ik 
ben blij hier veel begrippen uit de christelijke wereld 
te leren. Daarbij leren wij hier, welke typische vragen 
Thaise christenen vaak te beantwoorden krijgen: Is het 
een christen veroorloofd om een beeld van Jezus in de 
woonkamer te hangen? Want de Thai hebben beelden 
van Boeddha in hun huizen staan. Of, wat betekent het 
begrip ‘zonde’ volgens het christelijk geloof, wat volgens 
de Boeddhistische zienswijze. De noodzakelijke woor-
denschat daarvoor wordt ons hier op diverse manieren 
geleerd. Ja, ik heb nu ook al mijn eerste predicatie in 
het Thais gehouden. Niet in Bangkok! (Waar wel, staat 
verderop.) Het eist een sterke concentratie. Maar ik voel 
me blijmoedig gemotiveerd.

In het noordelijke berglandschap van Thailand
Midden november brachten wij een week in het noor-
delijk gelegen berglandschap van Thailand door. Wij 
waren 15 uur met de bus onderweg. Het was een 
avontuurlijke reis. Ons reisdoel was Khun Yuam in de 
buurt van Mae Hong Son, aan de grens met Myanmar. 
Wij waren onder de indruk door de betovering van de 
bergwereld in deze regio.  In Khun Yuam hebben we een 
kleine Gemeente, die ook een klein kindertehuis on-
derhoudt. Bid ook voor de kinderen in dit tehuis. Voor 
het komend jaar staan hier diverse acties gepland. In 
het bijzonder een programma ter ondersteuning van de 
kinderen. De christenen daar komen uit de Karen-stam. 
Het was mijn eerste bezoek aan hen. Bij pastor Adun 
en zijn gezin hebben wij een waardevolle tijd beleefd. 
De mensen hier hebben hulp nodig. Ook materieel. Wij 
konden meerdere arme gezinnen dekens geven, want in 
de komende nachten wordt het hier heel koud. Tijdens 
de samenkomst hier, hield ik mijn eerste predicatie in 

het Thais. Een broeder vertaalde het in de taal van de 
Karen. De moeilijkheid van de taal ligt in de betoning. 
Wordt een woord verkeerd uitgesproken, dan heeft het 
een heel andere betekenis. Deze predicatie was voor mij 
een uitdaging, maar als eerste predicatie in de taal van 
dit land was het ook een bijzonder moment. Bid verder 
voor ons, dat wij voor dit doel goede vorderingen met 
onze  taalstudie maken. 

Vooruitblik
Een nieuw project dat in 2019 van start gaat is een 
Bijbel-trainingscursus voor onze Gemeenteleden. Deze 
zal iedere 2 maanden op onze Gemeenteboerderij aan-
geboden worden. Bid  voor een goede vooruitgang van 
de voorbereidingen en voor een goede start midden 
februari. Ook zijn wij bezig met het voornemen om een 
christelijk café te openen. Wij willen namelijk graag in 
onze buurt een contactforum voor zendingswerk onder 
studenten opzetten. God weet, wanneer het zover is! 
Bid daarvoor! 

In ons hart zijn wij met elkaar verbonden en wij wensen 
u veel zegen in 2019! 

ZENdING

Vrijwillige bijdragen:

DMG Interpersonal e.V.

Buchenauer Hof 2, 74889 Sinsheim

Tel. 07265 959-0

www.DMGint.de

Volksbank Kraichgau

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04

BIC: GENODE61WIE

Gebruiksdoeleinde: P411, Machel, Thailand + uw adres!!

Ons adres in Bangkok:

Andre en Wansuk Machel, Church of God, 28 Soi 4 Ramkamhaeng 

60 Rd., Suanson, Muban, Huamak, Bangkapi, 10240, Bangkok, 

Thailand

Tel.: 00662 374 4430

Emailadres: AndrewMachel3@gmx.de

Adres in Duitsland: Dieter Machel, Dahldille 9, D-59229 Ahlen
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Algemeen
Vitaal Christendom is een periodieke uitgave van de Gemeente Gods in  
Nederland en wordt eveneens in het Duits uitgegeven. De grondslag voor dit blad 
is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God.  
De Bijbel  spreekt met absoluut gezag, zowel over het heil alsook waar zij spreekt 
over de geschiedenis, de kosmos en de natuur. Deze grondslag wordt in dit blad 
onverkort gehandhaafd. 

Eindverantwoordelijke
Dhr. B. Hage
berthage@gemeentegods.com

Ontwerp en druk
Gemeente Gods Nederland

Reacties en inzendingen
Reacties en inzendingen kunt u naar de onderstaande adressen 
versturen:

info@gemeentegods.com

Dhr. D.A.H. Rovers  
Spoorzoeker 138
6466 MC Kerkrade (NL)

De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen inzendingen 
in te korten of niet te plaatsen.

Abonnementen
Vitaal Christendom wordt gratis uitgegeven. Abonnementen kunnen op elk 
gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd. Geïnteresseerden 
kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de redactie of via de website  
www.gemeentegods.com

Vrijwillige bijdragen
Rabobank  15.17.82.725
t.n.v.  Gemeente Gods Nederland, Landgraaf

IBAN: NL55 RABO 0151 7827 25
BIC:    RABONL2U 

De Gemeente Gods is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Internet
Vitaal Christendom kunt u ook downloaden van de volgende website:
www.gemeentegods.com

Bronvermelding artikelen
niet van toepassing

Colofon

Martin Buber Chassidische vertellingen 10e druk 2014 Uitgeverij Juwelenschip

mart in Buber -  ARTIKEl

tWee WeGen

Een kleinzoon van de rabbi van Radosjitz vertelde: ‘In zijn jeugd was rabbi Jissa-
char Baer een leerling van rabbi Mosje Loeb van Sassow. Als de rabbi van Sas-
sow zijn reizen maakte om gevangenen los te kopen, placht hij de jonge man 
mee te nemen. Eens voeren ze samen op de Weichsel toen een storm uitbrak 
en de boot bijna kapseisde. De rabbi van Sassow stond op en riep: “Wij gaan 
tot onze Vader”, en sloeg de handen ineen zoals degenen doen die rond de 
bruidsdans staan. Ze werden gered. 

Later reden ze naar Warschau naar de gouverneur. Toen ze bij diens kasteel 
kwamen, zagen zij dat rondom gewapende wachten stonden, die niemand bin-
nenlieten die zich niet kon legitimeren met een schriftelijk bewijs van toegang. 
Rabbi Mosje Loeb vroeg aan mijn grootvader: “Wat moet ik hun zeggen?” Hij 
antwoordde: “Laat de rabbi hun in hun eigen taal zeggen: ‘Puszczaj!’ Dat bete-
kent ‘Doorlaten!’ of ‘Loslaten!’ “ Rabbi Mosje Loeb, die immers zo groot was 
als een reus, trad op een der wachten toe en riep met zijn geweldigste stem:  
“Puszczaj!” Verschrikt deinsde de wachter achteruit en liet de twee door. Wat 
verder gebeurde weten we niet, maar klaarblijkelijk heeft de rabbi van Sassow 
ook tegen de gouverneur “Puszczaj” geroepen, want alle gevangenen voor wie 
ze gekomen waren, werden vrijgelaten.’ //

De filosoof Martin Buber (1878-1965) heeft verhalen uit de Chassidische wereld 
bijeen gebracht en gebundeld.

Vanaf 1750 maakte deze religieuze basisbeweging de joodse mystiek toeganke-
lijk voor het gewone volk, aanvankelijk in Oost-Europa, maar uiteindelijk voor 
de hele joodse wereld. De verhalen getuigen van een diepe menselijkheid en 
waren bedoeld de arme, ongeletterde, maar spiritueel ontvankelijke Joden een 
hart onder de riem te steken en ze een leven te laten leiden vol innerlijk vuur en 
ware vreugde. 

Martin Buber is ook bekend geworden door zijn dialogische filosofie. Buber 
heeft een enorme invloed uitgeoefend op het denken van met name christe-
lijke denkers en theologen. Ook ijverde hij onvermoeibaar voor een vreedzaam 
samenleven van Joden en Arabieren en voor een binationale oplossing. Hij ont-
ving voor zijn verdiensten onder andere de Goethe-prijs en de Erasmusprijs. 
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