
Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat
hĳ in deze wereld wĳs is, moet hĳ eerst dwaas worden; pas dan kan

hĳ wĳs worden. Wat namelĳk in deze wereld wĳsheid is, is
dwaasheid bĳ God, want er staat geschreven: ‘Hĳ vangt de wĳzen in

hun eigen sluwheid.’

1 Kor 3:18-19
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Dirk Reunes, Gent

Matteüs 25:38 - “Wanneer hebben wij u als
vreemdeling gezien en opgenomen?”
Enkele weken terug hebben wij in onze kerk
opnieuw mensen uit Oekraïne mogen
verwelkomen. Reden genoeg voor een
babbel om nader kennis te maken.
Mama Iia woont nu samen met haar twee
dochters Yana en Katya (respectievelijk 27
en 22 jaar oud) in het appartement op de
bovenste verdieping. Iia en haar man
woonden vroeger in Donetsk, in het oosten
van Oekraïne. Ongeveer twaalf jaar terug
overleed Iia’s man in een verkeersongeval,
waardoor alle verantwoordelijkheid voor het
gezin op mama kwam: zorgen voor een
inkomen, de dochters opvoeden…
kortom een moeilijke tijd.
Acht jaar geleden, in 2014 verhuisden de
dochters naar Kiev waar Yana toen startte

met hoger onderwijs voor “international

relations”. Enkele jaren later begon ook
Katya met studies voor “graphic designer”. Al
die tijd bleef mama in Donetsk wonen omdat
zij daar werk en dus een inkomen had. Begin
februari brak dan de oorlog uit en uiteindelijk
is zij in augustus ook naar Kiev getrokken.
Helaas, ook daar was het allesbehalve veilig
en rustig… Familie en vrienden woonden in
België en via hen zijn zij uiteindelijk ook naar
hier gevlucht. Yana heeft helaas haar
echtgenoot moeten achterlaten, jonge
mannen mogen het land immers niet uit.
Gelukkig is hij voorlopig nog niet opgeroepen
door het leger.
Ook in Oekraïne gingen zij vroeger naar een
baptist-protestantse kerk. Daarna heeft Yana
als jong meisje met een vriendin
deelgenomen aan een orthodox-christelijk
kamp en daar heeft haar geloof een extra

boost gekregen. De diensten die zij
in hun thuisland bijwoonden
verlopen nagenoeg identiek als
hier: beginnen met aanbidding en
daarna wordt het Woord gebracht.
Opmerkelijk: bepaalde
opwekkingsliederen klinken hen
bekend in de oren, die kunnen zij
volop in hun eigen taal meezingen!
Voorts zorgen verschillende app’s
op de smartphone voor een vlugge
(soms met een korrel zout te
nemen) vertaling. Bidden jullie mee
voor Oekraïne? Uiteraard ook voor
hun familie die ginder nog is?
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Even in Gods armen
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Terwijl ik rustig met gedimd licht in de zetel
zit, de zachte jazz naast me weerklinkt door
de nieuwe stereoboxen vanmijn ouders en er
beelden van een brandend haardvuur op tv
afspelen, denk ik rustig na over de dag. Het
was druk vandaag, naar een school, een
casting filmen en monteren, mails opvolgen,
teksten herhalen en blokken. ‘Ik ben moe’,
zeg ik tegen mezelf. Een paar maanden
geleden zij de dokter nog: ‘Arnaud, je bent
overspannen, let op!’. Ik moet er echt terug op
letten dat ik af en toe pauze neem. Het
haardvuur opzet, de lichten dim en even
geniet. Geniet van het hier en nu. Ik en God.
Er wordt niet veel gezegd. Gewoon zijn,
samen met de Vader.

Vandaag kreeg ik een magazine van’De
Cocon’ in de brievenbus. Zij hadden mij
geïnterviewd. Het is blad gericht naar
mensen met HSP (hoog sensitieve
personen). Er staat letterlijk: “Zijn grote
gevoeligheid en drang naar verbinding deden
ons vermoeden dat hij hoog sensitief is. (sit)”
Heb ik dan HSP?

Toen de journaliste mij opbelde met de vraag
of ze mij mocht interviewen twijfelde ik even,
maar de kans om gratis reclame te maken
voor God en het pestproject wou ik niet uit de
weg gaan.
De journaliste legde de kenmerken van HSP
uit. Ze vertelde dat HSP eigenlijk niet vast te
stellen is. Het is een eigenschap en geen
ziekte. Ik lachte en zij “Dan ben ik echt wel
een HSP (sit)”. Maar ik zie er ook heel veel
goede zaken in: Ik kan goed aanvoelen,
inleven (wat niet onbelangrijk is in mijn werk)
daardoor mensen helpen, en heb een zekere
gevoeligheid voor Gods stem. Zoals je kan
lezen in het artikel (scan de QR code) heeft
het voor- en nadelen. Helaas worden artikels
altijd ingekort en staat niet alles erin wat ik
vertelde.

Misschien herken je dit, of is er bij jou ooit iets
vastgesteld? Dan daag ik je uit. Dim het licht.
Zet een haardvuur op. Ga bij papa God, denk
aan de positieve eigenschappen die deze
verstellingen teweegbrengen, en wees even
in het hier en nu.

Maak u geen zorgen voor de dag van morgen.
Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig
hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zĳn eigen
problemen.’ (Mattheüs 6:34).

Wil je het Inter View over HSP lezen? Scan de
QR-code of stuur mĳ een mailtje
baldarny@hotmail.com

Arnaud Vandermeiren, Gent

Het woord “Drie-eenheid” wordt niet genoemd in de Bijbel.




