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Drie-Enige God, U schittert met uw aanwezigheid in ieder hoofdstuk van dit boek.
Alle dank, eer en glorie komen U toe, U bent
het centrum en doel van mijn bestaan.
I am blessed to be a blessing!
Mijn levensmaatje Eduard en kostbare
schatten Alexander, Fabian en Loïs en
jullie partners. Jullie maken mij de gelukkigste moeder en echtgenote ter wereld!
Deze avontuurlijke verhalen zijn ontstaan
dankzij jullie aanmoediging, liefde en de
offers die jullie hebben gebracht, omdat
jullie mij vaak met zo veel mensen moeten
delen. Dankzij jullie kan ik met passie
mijn roeping uitleven! Ik hou van jullie!
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Aanbevelingen
Wat een heerlijk boek is dit, vol bijzondere en ontroerende
ontmoetingen! De verhalen inspireren ons en dagen ons uit
om Gods liefde en kracht zichtbaar te maken in het leven
van alledag.
Esther leert ons dat de liefde van Jezus nu eenmaal niet
onopgemerkt kan blijven. Neem de tijd om deze verhalen te
lezen, ze zijn stuk voor stuk koninklijk en krachtig.

– Erica Duenk

Leidinggevende His Healing Voice

Esther is een banierdraagster in ons land met een inspirerende voorbeeldfunctie. Zij laat zich leiden door de Geest.
In dit boek lees je dat de Heilige Geest ook jou wil leiden als
je met Hem samenwerkt. Met de activaties aan het eind van
de hoofdstukken inspireert Esther ons om tot zegen te zijn
voor vele anderen. Ik beveel dit prachtige boek dan ook van
harte aan!

– Jan Zijlstra

Evangelist Wings of Healing

Koninklijk en krachtig is een juweeltje! Esthers bijzondere
getuigenissen laten zien hoe God gewone situaties verandert in buitengewone ontmoetingen met Hem. Jij en ik zijn

gekroond met koninklijke waardigheid, Gods heerlijkheid
rust op ons. Esther daagt je uit lef te hebben en uit je comfortzone te stappen, zodat de mensen om je heen een ontmoeting
hebben met Koning Jezus.

– Astrid Feddes

Oprichter en leider Destined to Reign

Wie Koninklijk en krachtig leest, krijgt gewoon zin in het
avontuur met God in het normale leven van elke dag. Wat
een prachtige, uit het leven gegrepen verhalen van Gods
liefde voor mensen. Maar Esther wil jou inspireren het ook
zelf te doen! Je hoeft alleen maar te zeggen: ‘Hier ben ik
Heer, ik ben beschikbaar.’ Dan zal Hij in en door jou spreken
en zul jij mensen bemoedigen! Hoe aantrekkelijk is dat?!

– Hans Maat

Directeur Evangelisch Werkverband
binnen de Protestantse Kerk

In Koninklijk en krachtig neemt Esther ons mee op reis. Op
een eerlijke, open en kwetsbare wijze schildert zij haar belevenissen met God. Zo moedigt ze ons aan om het avontuur
met God aan te gaan. Wij zijn allemaal bruikbaar voor Hem,
op een manier die bij ons past. Ik ben opnieuw onder de
indruk van hoe God kan werken wanneer wij maar beschikbaar zijn!

– Ans van de Vegte
Directeur Family7

De Bijbel zegt dat het Woord nooit leeg terugkeert, dus
heeft het effect als we Gods woorden doorgeven en ernaar
handelen! Dit geweldige boek laat zien wat er gebeurt als
je de moed hebt om uit te stappen. Esther helpt ons om de
opdracht van Paulus uit te voeren: ‘Wat u ook geleerd en
ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de
God van de vrede zal met u zijn’ (Fil. 4:9 HSV). Dank je wel,
Esther, dat we mee mogen kijken in je leven met God!

– Karim Landoulsi

Voorganger Christelijk Centrum de Banier, Den Bosch

Inleiding
‘Wat is je naam?’ Verrast kijk ik de Amerikaanse spreekster
aan die voor me staat. ‘Ik heet Esther’, antwoord ik. ‘Net als
koningin Esther uit de Bijbel ben je geroepen voor een tijd
als deze’, vervolgt ze. ‘Jouw stem maakt verschil. Dus zwijg
niet langer, maar spreek!’
Sinds dat moment spreekt het Bijbelverhaal van Esther
mij enorm aan. Het gaat over een gewoon joods meisje dat
buitengewone stappen durft te zetten. Ze is dapper en
krachtig en met haar houding van ‘Kom ik om, dan kom ik
om’ (Est. 4:16 NBG) weet ze de geschiedenis van een heel volk
te veranderen.
Esther is niet toevallig in die tijd op die plaats. Op het
juiste moment staat ze op en maakt ze verschil. En net als
deze moedige vrouw mag jij beseffen dat je bent gemaakt
om gezien te worden en verandering te brengen op de plek
waar je bent.
Vaak laten we ons tegenhouden door angst of schaamte.
Maar we hoeven het niet alleen te doen: God geeft ons de
Heilige Geest, die ons helpt en vrijmoedigheid, richting en
wijsheid geeft.
‘Hoe doe ik dat nou in de praktijk?’, vragen mensen mij
regelmatig. In dit boek vol persoonlijke en eerlijke verhalen
neem ik je aan de hand mee. Ik bid dat deze getuigenissen je
hart raken en je inspireren en motiveren om in beweging te
komen. Want als ik het kan, dan kun jij het ook!

Iemand die pas tot geloof gekomen was, wilde eens een
dag met me optrekken. Aan het einde van de dag zei ze:
‘Esther, ik dacht altijd dat het voor jou heel makkelijk is om
uit te stappen, want jij durft alles. Maar nu zie ik van dichtbij dat er maar één verschil is tussen jou en mij. Daar waar
ik stop, ga jij een stap verder!’
Zo wil ik leven. Ik heb besloten dat ik niets wil missen
van wat God wil doen. Ik wil met Hem meewerken. Elke
keer als ik de keuze heb, wil ik dat extra stapje zetten. Ik
heb heel bewust mijn gebed veranderd van: ‘Zegen mij’
in ‘Maak mij tot een zegen’. Sindsdien beleef ik nog meer
mooie avonturen met Hem!
Durf jij na het lezen van deze verhalen ook je comfortzone te verlaten? Weet dit: Vader God vergist zich niet. Jij
bent de juiste persoon op de juiste tijd en op de juiste plaats!
Wonderlijke avonturen maak je mee als je leert te luisteren
naar zijn stille, zachte stem en een stap verder durft te gaan.
Dus … draag je kroon met lef en regeer!

STRALENDE STER
Vandaag was jij voor mij een stralende ster!
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God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de
moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
– Jesaja 50:4

I

16
I

Het is een prachtige zomerse dag en ik fiets richting het
centrum van het pittoreske stadje waar we wonen. Onze
jongste dochter werkt daar in een ijssalon en ik wil haar met
een bezoekje verrassen. Het is heerlijk weer om op het terras even een ijsje te eten. Maar als ik daar aankom, ontdek
ik dat ze er niet is. Nu kan ik kiezen: ik kan terug naar huis
gaan om verder te gaan met mijn huishoudelijke werk, dat
nooit af is. Of ik kan mezelf gewoon zonder reden eens even
lekker verwennen. Ik kies voor de aangenaamste optie, zoek
een fijn plekje onder een parasol en bestel een cappuccino.
Terwijl ik zo zit te genieten en ongegeneerd de mensen
op het terras bekijk, praat ik met mijn hemelse Vader. Ik
dank Hem voor deze mooie dag en vraag: ‘Heer, wat bent
U van plan vandaag? Wat wilt U dat ik voor U doe? Iemand
bemoedigen? Of ben ik hier gewoon om lekker uit te rusten
en te bidden?’ Terwijl ik zo in stilte met Hem in gesprek
ben, stapt er een keurig heertje het terras op. Hij heeft een
driedelig kostuum aan, een hoge hoed op en witte handschoentjes aan.
Opeens hoor ik Gods stille, zachte stem: ‘Bemoedig hem.’
De man gaat een paar tafeltjes bij me vandaan zitten en
bestelt een cappuccino. Ik observeer hem en denk bij mezelf:
ik wil hem best wel bemoedigen, maar dan moet hij eerst
iets tegen mij zeggen. Nauwelijks heb ik dit gedacht, of hij
roept over de hoofden van de andere mensen naar mij: ‘Hé,
jongedame, wacht je soms op de Heilige Geest?’
Ik val bijna van mijn stoel en denk: Hè, wat is dit? Verzin
ik het nu zelf of zegt hij dit echt?

Dus ik roep terug: ‘Pardon, wat zegt u?’
Opnieuw zegt hij: ‘Wacht je soms op de Heilige Geest?’
Dit verzin je toch niet? Ik glimlach in mezelf en antwoord:
‘Nee, dank u wel, die heb ik al. En u dan?’
Hij gebaart naar de stoel naast hem en nodigt me uit:
‘Kom hier anders even zitten.’
Ik pak mijn kopje koffie op en verhuis naar zijn tafeltje.
Als ik mezelf heb geïnstalleerd, zeg ik tegen hem: ‘U stelde
me net wel een heel bijzondere vraag, hoe komt u daar zo
bij?’
Hij werpt me een schalkse grijns toe en merkt op: ‘Ach,
het is eigenlijk geen bijzondere vraag, eerder een schunnige
vraag.’
‘Schunnig, hoezo?’ Verbaasd kijk ik hem aan.
‘Nou,’ zegt hij, ‘wanneer een man “iets” van een vrouw
wil, maar dat niet voor elkaar krijgt, dan is die vrouw net
als Maria. Ze wacht op de Heilige Geest, die haar wél mag
bevruchten.’
Verbijsterd om deze opmerking uit de mond van dit
schijnbaar keurige heertje kijk ik hem geschrokken aan.
Wat zal ik doen? Twee gedachten schieten door mijn hoofd.
Ik kan opstaan en zeggen: ‘Jij ouwe viezerik, hoe durf je!’,
mijn kopje koffie weer oppakken en teruggaan naar mijn
tafeltje. Maar ik kan de Heer ook vragen om mij te helpen
verder te kijken dan deze schunnige woorden. Ik stap over
mijn emoties heen en kies voor het laatste. Ik wil met bewogenheid naar deze man kijken. Niet slechts met mijn
natuurlijke ogen naar de buitenkant kijken, maar verder zien!
Vol medeleven kijk ik hem aan en zeg: ‘Wat moet u eenzaam zijn, dat u zoiets zegt.’
Meteen verdwijnt de uitdagende uitdrukking van zijn
gezicht, om plaats te maken voor verdriet. ‘Ja, dat klopt’,
zegt hij dan. ‘Ik ben eenzaam!’ Mijn woorden gaan als een
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pijl dwars door alle muren heen die hij heeft opgebouwd en
raken hem recht in zijn hart.
We beginnen te praten en hij vertelt me iets wat hem
veel verdriet heeft gedaan. Een paar maanden geleden was
hij jarig. Hij is al meer dan veertig jaar getrouwd, maar hij
voelt zich heel eenzaam binnen zijn huwelijk. Op zijn verjaardag schreef hij zijn vrouw een brief en hij vroeg haar:
‘Lieve vrouw, ik vraag je nooit om een cadeau. Maar nu wil
ik je iets vragen. Zou je één dag lief voor me willen zijn? Zou
je één dag willen zeggen dat je van me houdt?’ Met tranen
in zijn ogen kijkt hij me aan. ‘Dat cadeau heb ik nooit ontvangen.’
Mijn hart breekt voor hem. Hier zit een man met een gebroken hart, een man die geen verbinding ervaart met zijn
vrouw en zichzelf kwijt is.
‘En weet je,’ gaat hij verder, ‘vandaag liep ik hier het terras
op, ik zag jou zitten en ik dacht: wauw, wat een liefde straalt
die vrouw daar uit! Al zou ik maar één knuffel van haar krijgen,
dan was mijn dag al goed!’
Ik kijk hem vol medeleven aan en zeg dan bedachtzaam:
‘Weet u, meneer, een knuffel van een vreemde kan het gat in
uw ziel niet opvullen. U bent op zoek naar een ander soort
liefde. Een liefde die altijd bij u kan blijven en in u kan zijn.
Lijkt u dat niet geweldig, om zo’n liefde te ervaren?’
Hij kijkt verbaasd, maar knikt dan, en ik vraag of hij van
verhalen houdt.
‘Ja,’ zegt hij, ‘ik schrijf artikelen voor een landelijk dagblad, dus ik ben gek op verhalen.’
Dan begin ik vrijmoedig het verhaal van de verloren
zoon uit de Bijbel te vertellen, dat in Lucas 15 staat. Hoe
deze zoon op een dag zijn deel van de erfenis aan zijn vader
vraagt en dan met de noorderzon vertrekt. Hij verkwist al

het geld en doet alles wat God verboden heeft. Uiteindelijk
belandt hij tussen de varkens in de modder: een plek vol
onreinheid, waar niemand wil zijn. Hij voedt zich met het
varkensvoer, maar houdt een knagende honger. Niet alleen
naar goed voedsel, maar ook naar de liefde en acceptatie
van zijn vader. Hij begint terug te verlangen naar huis en
denkt: is mijn vader niet altijd goed voor me geweest? Heeft
hij niet altijd goed voor me gezorgd en me gegeven wat ik
nodig had? Hij krijgt heimwee, maar weet niet hoe hij nog
terug kan.
Dan vindt hij de oplossing. Misschien kan ik niet meer
terugkeren als zoon, denkt hij, die positie heb ik vergeven.
Maar ik kan misschien wel teruggaan als knecht of als slaaf.
Misschien neemt mijn vader me op die manier wel terug. En
hij gaat op weg.
De reis naar huis is de zwaarste tocht van zijn leven. Wat
zal vader denken?, vraagt hij zich af. Hoe zal hij reageren op
mijn komst? Is hij woedend? Wil hij me nog wel te woord
staan?
Wat de zoon echter niet weet, is dat de vader al vanaf het
moment dat hij vertrokken is naar hem uitkijkt. Dag in, dag
uit staat hij op zijn zoon te wachten, vurig verlangend naar
zijn terugkeer.
Als de vader zijn zoon in de verte ziet aankomen, rent hij
naar hem toe en sluit hem in zijn armen. Hij roept naar zijn
knecht: ‘Haal snel een nieuwe mantel voor hem, de mooiste
die ik heb. En pak een mooie ring en nieuwe schoenen. Mijn
zoon is thuisgekomen, we vieren feest! Kom binnen, mijn
zoon, je bent welkom!’ Er is geen veroordeling, geen verwijt,
geen aanklacht, alleen maar onvoorwaardelijke liefde.
Het heertje hangt aan mijn lippen als ik het verhaal afsluit
met de woorden: ‘Die vader is al die tijd op zoek geweest
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naar u. Die vader is God de Vader. Hij verlangt ernaar om de
vieze mantel van uw schouders te halen en een nieuwe ring
om uw vinger te schuiven, een nieuw verbond met u aan te
gaan. God de Vader heeft er al zo lang naar uitgekeken u te
kunnen omarmen. U bent zo welkom bij Hem. Hij wacht
op u. Zou u de liefde van uw hemelse Vader niet willen ontvangen?’
Hij kijkt me aan en zegt dan zachtjes: ‘Ja, graag.’
‘Geef me dan uw hand eens’, zeg ik. En te midden van al
die mensen op het terras die over koetjes en kalfjes praten,
legt hij zijn hand met het witte handschoentje waar hij net
nog een sigaartje mee gerookt heeft, in mijn hand. Ik begin
heel eenvoudig te bidden dat de liefde van de Vader die al zo
lang naar hem op zoek is, zijn hart mag raken en hem vanbinnen mag herstellen, op die plek waar niemand bij mag
komen. Dat hij thuis mag komen bij Vader God. Het is een
heilig moment.
Met tranen in zijn ogen kijkt hij me aan en zegt na een
moment van stilte: ‘Dat was wel heel bijzonder!’ Dan vraagt
hij: ‘Hoe heet je eigenlijk?’
‘Dat doet er niet toe’, antwoord ik met een glimlach,
want ik denk bij mezelf: straks schrijft hij hier nog een artikel
over! Maar als hij blijft aandringen, vertel ik hem dat ik een
Bijbelse naam draag, namelijk Esther.
‘Wat betekent die naam?’, vraagt hij, en ik antwoord:
‘Het betekent stralende ster.’
Daarop zegt hij met een glimlach: ‘Vandaag was jij voor
mij een stralende ster!’

Draag je

met lef

Als ik had geluisterd naar mijn eigen gevoel, dan was ik deze
ontmoeting misgelopen. Maar God had een beter plan! Jij
en ik maken verschil in het leven van die ene persoon die we
ergens ontmoeten. Hij wil jouw mond gebruiken om te bemoedigen. ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’,
vraagt God (Jes. 6:8). Mag hij jou zenden? Antwoord dan net
als Jesaja: ‘Hier ben ik Heer, stuur mij maar! Ik ben klaar
om uw wil te doen. Open mijn ogen zodat ik door uw ogen
kijk, open mijn oren zodat ik uw stem versta en open mijn
hart, zodat ik gehoorzaam ben aan uw stem!’
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KIJK NAAR DIE ENE
Jezus wil niet alleen voorzien in wat
broodnodig is, maar ons overvloedig zegenen.

2

Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp
schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben ik.’
– Jesaja 58:9
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Op een dag vind ik een bijzondere uitnodiging in mijn mailbox
met als onderwerp een beauty-dag in hartje Amsterdam. Ik
word uitgenodigd om mee te helpen andere vrouwen in de
watten te leggen. Het gaat om kostbare vrouwen die vaak
een afgewezen en vergeten doelgroep in de samenleving
zijn: de prostituees. De organisatie wil de vrouwen vanbuiten
mooi maken, maar het daar niet bij laten. Zou ik misschien
willen spreken en deze vrouwen helpen hun innerlijke
schoonheid te ontdekken, zodat ze zich werkelijk mooi en
waardig gaan voelen? Geraakt door die vraag antwoord ik
meteen dat ik heel graag een bijdrage lever.
De organisatie vraagt me of ik eerst een dagje met een
hulpverlener wil optrekken en samen met haar de Wallen
op wil gaan om de vrouwen persoonlijk uit te nodigen. Dan
kan ik meteen met eigen ogen zien en ervaren hoe ze daar
leven en werken. Dat lijkt me een goed idee en we maken
een afspraak.
Die dag arriveer ik met de trein in de hoofdstad en ontmoet de inspirerende initiatiefneemster op haar kantoor.
Al pratend wandelen we richting de Wallen. Ze vertelt me
over haar passie en missie en wat ze als organisatie willen
betekenen voor de stad en de gebroken mensen hier. Ondertussen kijk ik mijn ogen uit. Overal zie ik schaars geklede
vrouwen van verschillende leeftijden en uit verschillende
culturen achter de ramen staan. Het raakt me diep. Wat als
dit mijn dochter was? Achter elk gezicht schuilt een verhaal.
Mijn hart breekt om al die mooi opgemaakte gezichten met
daarin lege ogen. Sommigen zwaaien vriendelijk naar ons.

Tegelijkertijd zie ik de mannen lopen. Sommigen zijn duidelijk met schaamte en schuld bekleed, anderen stralen lust
uit en maken ruwe grappen naar elkaar. Ik proef de sfeer
van onveiligheid en onreinheid: ik kan het voelen, en dan
ben ik alleen maar een voorbijganger.
In mezelf roep ik Jezus aan. ‘Heer, waar bent U en wat zou
U doen?’ Dan zie ik hoe Hij liefdevol naar de vrouwen kijkt.
Hij kijkt met andere ogen, zonder lust maar met liefde, bewogenheid en compassie. Hij gaat niet aan hen voorbij, maar
stopt bij die ene. Dan schrik ik op uit mijn gedachten doordat
de hulpverlener mij een vraag stelt.
‘Wacht even, Esther, zullen we hier even stoppen en naar
binnen gaan?’ We staan bij een raam met daarachter een
prachtige verschijning: een exotisch uitziende vrouw met
lang, zwart haar. Mijn metgezel klopt vrijmoedig op het
raam en vraagt of we even binnen mogen komen. De vrouw
knikt, opent de glazen deur en we stappen haar kleine kamertje binnen. Ze sluit het gordijn en doet het licht aan,
zodat het lijkt alsof er een klant op bezoek is. Dan fluistert
de hulpverlener tegen mij: ‘Esther, doe jij verder het woord?’
Daar sta ik dan, met mijn mond vol tanden. Wat heb ik nou
te zeggen? Hoe kan ik haar in vredesnaam bemoedigen? Ik,
die in vrijheid leef en misschien wel alles heb waar zij naar
verlangt? Ik bid snel of ik misschien een woord van kennis
voor haar mag ontvangen, zodat ik haar een aanraking met
Gods liefde kan geven. Maar mijn hoofd blijft leeg en ik moet
nu wel iets zeggen. Terwijl ik lichte paniek voel opkomen, kijk ik
weer naar haar en het valt me op wat een prachtige lange,
zwarte haren ze heeft. ‘Wat heb je prachtig haar!’, zeg ik ten
slotte. ‘Je hebt hetzelfde lange donkere haar als mijn dochtertje!’
Zichtbaar geraakt door deze woorden kijkt ze me aan
en zegt zachtjes: ‘Heb jij een dochtertje?’
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Ik knik bevestigend en dan zegt ze: ‘Ik ben ook moeder.
Ik moest mijn kind in het buitenland achterlaten bij zijn
oma.’
Door deze eenvoudige opmerking ontstaat er een gesprek
en ze begint haar aangrijpende verhaal met ons te delen. ‘Ik
doe dit werk voor mijn kind, zodat hij naar school kan gaan.
Mijn moeder zorgt voor hem en al het geld dat ik verdien,
stuur ik naar haar op, zodat hij een toekomst heeft.’
‘Wat moet jij een sterke vrouw zijn’, is het enige wat ik
uit kan brengen. ‘Dat je dit alles doorstaat om je kind een
toekomst te geven.’ We raken dieper in gesprek en ik vertel
haar over Jezus: dat Hij onvoorwaardelijk van haar houdt
en haar opzoekt op de plek waar ze is. Dat Jezus haar in al
haar worstelingen heeft gezien en zonder oordeel naar haar
kijkt terwijl ze dit werk doet. Ik vertel haar dat Hij hoop
geeft en dat er altijd een weg naar buiten is, hieruit. Jezus is
gekomen om mensen te bevrijden uit hun uiterlijke gevangenis, maar ook om mensen innerlijk bevrijding te brengen.
Hij kwam om de gebrokenen van hart te genezen.
Plotseling grijpt ze mijn handen vast en zegt: ‘Wil jij
alsjeblieft voor me bidden?’
Zo bid ik voor haar: voor haar hart, voor haar zoontje en
familie en de moed om de juiste keuze te maken. Tot slot
geven we haar een uitnodiging voor de beauty-dag en nemen
we afscheid met een knuffel.
Als we weer op straat staan, vraagt de hulpverlener mij:
‘Ga je ook nog even mee naar de bidstond?’ Hier wordt door de
weeks elke dag voor al deze vrouwen gebeden, heel krachtig
en waardevol. De verleiding is groot, maar ik moet de trein
halen, anders sta ik straks te laat op het schoolplein. We
nemen afscheid en ze vraagt nog gauw: ‘Heb je nog een tip
voor me, Esther?’

Ik zeg haar: ‘Net als Jezus mag je altijd je oog gericht houden
op die ene, de individuele persoon. Het gaat niet om de grote
massa. Kijk naar wat die ene persoon nodig heeft!’
Met die laatste woorden nog in mijn hoofd loop ik haastig naar het station. Ik steek de straat over en passeer een
kleine, donkere vrouw met smoezelige kleren aan die op
een accordeon speelt. Voor haar ligt een pet met een paar
muntjes erin. Opeens hoor ik Gods stille, zachte stem zeggen:
‘Esther, ga terug en bemoedig deze vrouw.’ In mijn haast
ben ik al tien stappen verder en heb ik haar niet eens opgemerkt.
Snel loop ik terug, graai in mijn jaszak en voel dat er nog
een tientje in zit. Ik haal het tevoorschijn, gooi het in haar
pet en zeg: ‘God bless you!’
Ik loop weer door om de trein te halen, maar dan roept
ze me achterna: ‘Mevrouw, wacht! Bent u christen?’
‘Ja,’ zeg ik verrast, ‘dat ben ik!’
‘Ik ook!’, roept ze blij. ‘Ik wil graag nog iets tegen u zeggen
als dat mag!’
Ik knik. Ze vertelt: ‘Ik heb twee kleine kinderen thuis en
vanochtend vroegen zij aan me: “Mama, wanneer eten we
een keer kip?” Ik zei tegen ze: “Jullie weten dat ik niet eens
geld heb om gewoon brood te kopen, laat staan kip.” Toen
hebben we ervoor gebeden en ik zei: “Ik moet nu weg, maar
als ik twaalf euro bij elkaar heb, kom ik weer naar huis.” Nu
heb ik die twaalf euro en kan ik terug naar de kinderen.’
Ik hoor het verhaal met verwondering aan en zeg tegen
haar: ‘Wacht! Jouw kinderen hebben vanmorgen om kip gebeden, dan zullen ze vandaag ook kip krijgen en weten dat
Jezus echt bestaat! Ze zullen weten dat Hij verhoort wie
Hem aanroepen. Kom mee, pak je accordeon, we gaan naar
de supermarkt om kip te kopen.’
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Verbaasd en blij loopt ze met me mee naar de winkel. Daar
pak ik een karretje en zeg: ‘Zoek alle kip maar uit die je nodig
hebt.’
Ze loopt naar de vitrine en haalt er een voorraadje kip
uit. Terwijl ik naar haar kijk, word ik ineens herinnerd aan
het karakter van Jezus. Hij wil niet alleen voorzien in wat
broodnodig is, maar ons overvloedig zegenen. Hij geeft
altijd meer dan genoeg! Dus zeg ik tegen haar: ‘Je krijgt vandaag niet alleen waar je om gevraagd hebt, maar ook waar
je niet om hebt gevraagd. Wat wil je nog meer hebben? Wat
vinden jij en je kinderen lekker? Pak het maar!’
Met grote ogen van verbazing legt ze ook chocola, chips
en cola in haar karretje. We lopen door naar de kassa en als
ik daar mijn bankpas tevoorschijn haal om af te rekenen,
vraagt ze met tranen in haar ogen: ‘Mevrouw, waarom doet
u dit allemaal voor mij?’
Ik kijk haar aan en antwoord: ‘Ik doe dit niet voor jou,
Jezus doet het voor jou, omdat Hij zo veel van je houdt. God
is een goede Vader die zorgt voor zijn kinderen en Hij komt
nooit te laat!’
Als we de winkel verlaten, hebben we beiden ontvangen.
Zij is gezegend met een tas vol boodschappen en ik met een
hart vol dankbaarheid!

gemeenten met wie ik verbonden ben. Jullie zijn juwelen,
samen mogen we fonkelen in de kroon van de Koning!
Tot slot ben ik dankbaar voor jou als lezer! Ik bid dat je
werd geïnspireerd, gemotiveerd en geactiveerd om uit te
stappen. Ga met God, dan ga je goed!

Gemaakt om
te stralen

Je bent prachtig. Ja,
jij daar! En je bent
krachtig. God kent je
door en door en Hij
heeft je gemaakt om
te stralen.
Glow is een dagboek voor vrouwen
door vrouwen. Vierentwintig auteurs delen
op authentieke en
soms kwetsbare wijze
wat God hun gegeven heeft. Aan de
hand van de Bijbel
laten ze je zien hoe
God naar je kijkt en ISBN: 9789490489533
moedigen ze je aan Gebonden, 400 pag.
om in je kracht te
gaan staan. Zoals een van hen schrijft: ‘Als alle gelovigen een
lichtpuntje zijn, gaat heel het land fonkelen!’

Met o.a. Esther Vorsterman van Oijen, Astrid Feddes,
Arleen Westerhof, Carianne Ros, Satcha Maduro-Valies
en Annemarie Rietkerk.

