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“Nou zeg, kun je niet uitkijken!”  
Zegt ze geïrriteerd tegen een man die per 
ongeluk haar arm aanstoot waarbij de tas uit haar 
hand valt.  
“Sorry mevrouw, dat was natuurlijk niet mijn 
bedoeling”. 
“Ja, dat geloof ik wel maar je kunt toch opletten 
wat je doet?  
Nu zijn die kopjes die ik net gekocht heb stuk”.  
De man pakt de tas van de grond en kijkt erin.  
“Inderdaad” zegt hij “die zijn in vele stukjes. 
Daar blijft weinig koffie meer in.  
Kom dan gaan we nieuwe kopen, waar heb je ze 
gekocht?”  
“Nee dat hoeft niet, ik ga zelf wel nieuwe halen”.  
“Ik wil graag mee en de nieuwe betalen, door mijn 
schuld zijn ze stuk gegaan”, zegt de man.  
De vrouw stemt een beetje aarzelend toe en 
samen lopen ze naar de winkel waar de kopjes 
gekocht zijn. 
 
Als ze weer naar buiten komen vraagt de man, 
“Zal ik een eindje met je meelopen, ik zal de tas 
niet weer uit je hand stoten.”  
Met een kleine glimlach en tranen in haar ogen 
kijkt ze hem aan.  
De man schrikt licht en vraagt, “ben je verdrietig 
om dit voorval, het is toch weer opgelost?”  
Nee dat is het niet alleen, ik heb al zo’n rotleven 
en dit is op moment even teveel, sorry dat ik zo 
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boos tegen je deed.” 
“Geeft niet, ik begrijp het, mag ik weten hoe je 
heet?” vraagt de man. 
“Ik heet Lonneke”, zegt ze.  
Lonneke is een jonge elegante slanke vrouw van 
33 jaar met een open karakter.  
Haar licht krullende rode halflange haar hangt los 
langs haar rossige wangen.  
Haar grote lichtblauwe ogen zijn een lust voor het 
oog.  
“Zo, mooie naam, ik heet Leo, aangenaam” 
Leo is een stoere man van 35 jaar oud.  
De inhammen links en rechts op het hoofd duiden 
op een vroege kaalheid maar het misstaat hem 
niet.  
Zijn donkere ogen en wenkbrauwen geven hem 
een indringende blik. 
Leo zoekt altijd een mogelijkheid om over God te 
praten en mensen bij Hem te brengen. 
 
“Mag ik je vragen waarom je meent dat je een 
rotleven hebt?” zegt Leo.  
Op een antwoord wachtend zegt hij in zichzelf  
‘Vader wilt u me helpen?  U weet wat mijn 
verlangen is’ 
“Ja, maar waarom zou ik je dat vertellen”, zegt 
Lonneke een beetje terughoudend.”Ik ken je niet 
eens en welk belang heb je erbij dat te weten? 
“Misschien kan ik je helpen, zegt Leo”. 
‘Het is best wel een aardige kerel’ denkt Lonneke 
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bij zichzelf en is bereid iets meer te vertellen. 
“Omdat ik bij niemand geliefd ben dan alleen bij 
mijn vriendin.  
Bij mijn ouders ben ik niet zo welkom en wil ik 
overigens liever niet meer zijn. 
Ik ben alleen, heb geen man en geen kinderen.  
Ik vind mijn werk wel een beetje leuk maar heb er 
ook niet echt plezier in, maar dat is dan ook 
eigenlijk alles.  
En het is maar voor een paar dagen in de week”. 
“Als ik het goed begrijp, je voelt je eenzaam”, zegt 
Leo, “een leeg leven, zeg maar.” 
“Zo zou je het kunnen noemen”, antwoordt 
Lonneke, die zich inmiddels afvraagt waarom ze 
dit nu vertelt heeft. 
“Ik weet er wel een oplossing voor”, zegt Leo. 
“Ja, dat zal wel, voor zover ik je nu ken ben je 
best een aardige kerel maar ik hoef geen relatie”. 
“O nee, daar gaat het helemaal niet om, mijn 
excuses als het daar op lijkt”. 

 
“Waar lopen we eigenlijk heen?” vraagt Leo om 
zich heen kijkend. 
“Richting mijn huis”, antwoordt Lonneke.  
Ik ben er over vijf minuten, ongemerkt loop je 
achter me aan”.  
“Ja, dat lijkt er wel op”, zegt Leo, terwijl hij heel 
bewust achter haar aan loopt. 
“Maar ik wil het even over dat ‘rotleven’ van je 
hebben, zoals je dat noemde.” 
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“En vanwaar heeft mijnheer belang in mijn 
leven?” vraagt Lonneke. 
“Omdat ik weet dat er Een is die weet waar jij 
mee worstelt en ook op kan lossen”, antwoord 
Leo meewarig.   
“O, ga verder”, zegt Lonneke, “ik ben benieuwd”. 
“Geloof je?” vraagt Leo. 
“Ja, ik geloof en ga ook wel eens naar de kerk. 
Maar ik ben nu thuis aangekomen, hier woon ik, 
op nummer achttien”. 
Leo kijkt om en ziet een eenvoudig rijtjeshuis met 
een goed verzorgde tuin. 
“Ziet er goed uit”, zegt hij.   
“Zullen we binnen verder praten?” vraagt Leo. 
Lonneke kijkt Leo aan met een blik van ‘wat moet 
ik hier nu mee’. 
“Wat wil je nu eigenlijk van me?” vraagt ze. 
“Niets, ik wil je helpen en vertellen waarmee, en 
heb ook zin in een bak koffie”, zegt Leo met een 
glimlach. 
“Kom maar mee dan, dan zal ik die voor je 
maken.” 
Samen stappen ze het huis binnen.  
Lonneke begeeft zich, terwijl ze haar jas aan de 
kapstok hangt, naar de keuken om koffie te zetten 
en onderwijl vraagt ze, “wat wil je in de koffie, Leo 
was het hé” “Ja dat klopt, zwart graag”. 
Na een keurende blik in de woning zegt Leo, “Je 
woont  hier leuk, je hebt een goede smaak”.  
Hier en daar een stofdoekje is niet overbodig, 
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dacht hij.   
“Dank je” klinkt Lonnekes stem uit de keuken. 
“Zullen we hier gaan zitten?” vraagt ze. 
“Ja, is goed”, zegt Leo.  
Terwijl hij de keuken in loopt, ziet hij een vrij grote 
ruimte met ook een grote tafel.  
Hij trekt een van de stoelen die aan de tafel staan 
naar achteren, hangt zijn jas over de rugleuning 
en neemt plaats.  
“Je hebt het aangenaam warm hier, lekker hoor”, 
zegt hij. 
“De koffie is bijna klaar”, zegt Lonneke, terwijl ze 
tegenover Leo plaats neemt.  
Ze voelt zich niet helemaal op haar gemak en 
zegt, zo open als ze is, “ik ben wel een beetje 
zenuwachtig”. 
“Werk ik op je zenuwen, nee toch?” zegt Leo. 
“Ik weet het niet,” zegt Lonneke.  
“Het is wel een beetje een rare situatie zo, een 
vreemde man in huis.  
Wat zal de buurt denken?” 
“Ach, laat maar denken”, zegt Leo. “Wij weten 
beter, toch? 
Maar we hadden het over jou leven, je 
eenzaamheid, je lege leven en je geloof.  
Wat bedoel je met wat je zegt dat je geloofd?” 
“Nou, gewoon dat ik geloof dat er een God is en 
dat Hij zorgt”.  
“Heb je dat ook persoonlijk ervaren?” vraagt Leo. 
“Nee, niet persoonlijk maar al het goede komt 
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toch van Hem?”  
“Dat is zeker waar maar heb je ook de Heere 
Jezus lief?” 
“Dat is wel heel persoonlijk, je komt nu wel heel 
dichtbij”, zegt Lonneke. 
“Vind je dat lastig?” vraagt Leo. 
“Ja, een beetje wel”, antwoord Lonneke. 
“Als je een man zou hebben en ik vraag aan je of 
je van je man houdt, zou je dat lastig vinden?”  
“Nee, dat niet”. 
“Wat is het verschil dan?” vraagt Leo. 
Even is het stil.  
“Toch dat ik Hem niet werkelijk lief heb, denk ik”.  
“Je bent een eerlijke en open vrouw hé, ik mag 
dat wel. 
Er hoeft geen schaamte te zijn hé, als je iemand 
lief hebt?” zegt Leo. 
“Nee dat is zo.” zegt Lonneke een beetje 
beschroomd. 
“Zou je niet meer willen weten en ervaren van 
God?” vraagt Leo. 
“Ach, ik geloof en ga soms naar de kerk, dat is 
toch genoeg?” 
“Heb je daar dan ook verlangen naar?” vraagt 
Leo. 
“Echt verlangen niet, het hoort hé, heb het van 
thuis mee gekregen.” 
“Geloven je ouders wel?”  
“Ja, en gaan soms ook naar de kerk maar niet 
meer dan dat. Ik hoor ze nooit over het geloof. 



 
 

 

9 

Ik hoor wel van meer mensen die zeggen dat je 
alleen maar hoeft te geloven”, antwoord Lonneke. 

“Heb je een buurman?” vraagt Leo. 
“Ja, een goeie kerel. 
Hij helpt me altijd, ik hoef het maar te vragen en 
hij is er voor me.  
Het is hem nooit te veel” 
“Heel fijn, zo’n buurman, dat is veel waard”, zegt 
Leo en vervolgt:  
“Stel, je hebt het je buurman, om welke reden dan 
ook, heel moeilijk gemaakt, hij is teneinde raad. 
Op een dag krijg je een brief van hem en schrijft 
het volgende.” 
 
Beste Lonneke, 
 
Je hebt mijn leven onterecht heel moeilijk 
gemaakt met wat je gedaan hebt. 
Mijn vrouw is daardoor weggegaan. 
Mijn kinderen komen niet meer. 
Al mijn vrienden ben ik kwijt. 
Ook mijn werk ben ik door jou toedoen kwijt 
geraakt. 
Psychisch zit ik in de knoop en weet niet meer 
hoe het moet.  
Maar desondanks wil ik je laten weten dat ik je wil 
vergeven, omdat je mijn lieve buurvrouw bent.  
 
“Wat doe je dan Lonneke? 
Stuur je een brief terug met daarop, “Ik geloof je” 
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en is het daarmee klaar?  
Of wil je naar hem toe om hem te bedanken?. 
Om te erkennen dat je verkeerd gehandeld hebt? 
Te vertellen dat het je spijt?  
Zou je niet alles in het werk willen stellen om hem 
te helpen en het weer goed willen maken?”  
Als het je raakt wat de buurman schrijft, kun je het 
er toch niet bij laten? 
Lonneke kijkt met haar grote ogen richting Leo en 
zegt niets.  
Omdat haar gedachte bij de situatie die Leo 
schets is, ziet ze hem in werkelijkheid niet. 

“We hebben God nog veel meer verdriet 
aangedaan”, gaat Leo verder. Zijn Woord, de 
Bijbel bevat ook brieven van Hem aan jou. Als je 
werkelijk het besef hebt wat Jezus voor je gedaan 
hebt kun je het ook niet alleen bij geloven 
houden. 
“Het is niet alleen geloven, we hebben iets goed 
te maken en iets om te danken, wat overigens 
nooit toereikend is. Laat je niet misleiden dat 
alleen geloven genoeg is.”  
In de Bijbel, In Jakobus 2 vers 24 staat:  
 
Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit 
werken en niet slechts uit geloof.”  
 
Dat wil zeggen dat geloof niet zonder goede 
werken is.  
Dat het de gezindheid van het geloof is, waaruit 
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deze werken voortvloeien, door de Heilige Geest.  
Dat gaat dan nooit om het voordeel voor onszelf, 
maar uit dankbaarheid tegenover God. 
Er wordt in de Bijbel ook gesproken over 
de inspanning der liefde. Dat is ook werk uit het 
geloof. 
Als wij door Gods Geest de onbaatzuchtige liefde 
ontvangen, dan zal er een grote bewogenheid 
voor andere mensen zijn die Jezus niet kennen.  
Dan zullen we leren wat het inhoudt om te bidden   
voor onze naasten, opdat ook zij behouden zullen 
worden.  

Hoe zou je het vinden als je met al je zorgen naar 
iemand toe kan gaan die alles van je weet en je 
begrijpt.  
Maar ook ‘gewoon’ mee in gesprek kan gaan en 
je problemen op kan lossen?”  
Met verdriet in haar woorden en Leo aankijkend 
zegt ze met bevende stem, “maar ik zoek al zo 
lang naar zoiets Leo, ik kan het niet vinden en 
weet eigenlijk niet eens wat ik zoek”. 
Lonnekes reactie raakt Leo en zegt, “maar je 
moet het ook niet bij mensen zoeken, meisje. 
Je moet je met God laten verzoenen, dan wordt 
alles veel beter en mag je een geweldige 
toekomst verwachten”   
Een beetje hulpeloos met haar hoofd in haar 
handen en ellebogen op tafel kijkt Lonneke voor 
zich uit en zegt ineens, “hoe moet ik me dan met 
God laten verzoenen, God moet het toch doen?”  
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“Jazeker, God moet het doen maar jij moet Hem 
de gelegenheid geven, jij moet kiezen en je hart 
voor Hem openzetten.  
God wil het zo graag.  
Heb je een Bijbel?” vraagt Leo. 
“O, dan moet ik even kijken waar ik die gelaten 
heb.” zegt Lonneke terwijl ze de kamer in loopt. 
‘Ik heb inmiddels wel heel veel zin in een kop 
koffie’, denkt Leo.  
Na een tijdje komt Lonneke weer de keuken in en 
legt de Bijbel voor Leo op tafel. “Ik moest even 
zoeken hoor”. 
“Dank je… en hoe is het met de koffie?” vraagt 
Leo en begint te bladeren. “O ja, ik was het 
helemaal vergeten, sorry hoor”. 
Ze loopt direct door naar het aanrecht om de 
koffie in te schenken. 
“Geeft niet” zegt Leo en wacht nadat hij gevonden 
heeft wat hij zocht, totdat Lonneke weer terug is. 
Even later zet Lonneke de koffie op tafel en 
neemt plaats. 
“Kijk”, zegt Leo “in Rom.10 vers13 staat het 
volgende” 

„Want: al wie de Naam des Heren aanroept, zal 
behouden worden.”  
 
“Hoe mooi is dat niet, het is een belofte die God 
jou nu al doet. Maar dat deed Hij al vanaf je 
geboorte, zo lang wacht Hij al op je”. 
“Wacht God op mij tot dat ik me bekeer?” vraagt 
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Lonneke. 
“Jazeker”, zegt Leo en begint weer in de Bijbel te 
bladeren.  
“In Openbaring 3, dacht ik, staat het, ja hier in 
vers 20” 
 
Zie Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand 
Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal 
tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal 
houden, en hij met Mij. 
 
 “Jouw deur, Lonneke, God klopt aan jouw deur 
en wil dat je open doet.  
Dat je je hart open zet voor Hem zodat Hij daarin 
woning kan maken.  
Hij wil jou leven zodat Hij jou het beste kan geven 
en dat is niet te vergelijken met wat je nu hebt.  
“Waarom wil Hij dat” vraagt Lonneke. 
“Omdat Hij zo veel van je houdt, Hij wil jou Zijn 
Liefde geven en als je dat werkelijk ervaart…. ja 
ik kan het niet zeggen, het is onuitsprekelijk.  
Maar dat is het niet alleen, Hij wil ook je leven 
leiden als je het van Hem verwacht.  
Niet bang meer voor wat er komen gaat, zelfs niet 
om te sterven.  
Dan wordt sterven winst want het is beter bij Hem 
te zijn dan hier te leven.  
Sterven is dan een Zegen”. 
“Echt waar?” zegt Lonneke, Leo met haar grote 
ogen aankijkend. 
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“Maar in mijn familie bijvoorbeeld en ook in de 
kerk zeggen ze ook dat je jezelf niet kan bekeren, 
dat God het moet doen”.  
“Deze mensen weten het verschil niet tussen 
bekeren en wedergeboorte.  
Wij moeten ons bekeren en God geeft de 
wedergeboorte. 
Er staat zo’n 100 keer in de Bijbel dat we ons 
moeten bekeren, zou God iets van ons verlangen 
wat we niet kunnen?  
Bekeren is mensenwerk, als we ons bekeren en 
God zou niets doen, let op, Hij doet het altijd want 
Hij wil niets liever, dan zou het totaal geen 
waarde hebben.  
Daarom is het van belang dat we het bewust en 
oprecht met een verlangend hart doen. 
Dan ontvangen we geloof van God, dat is het 
oprechte geloof, van Hem Zelf gekregen“  
“Dus het ene geloof is het andere niet?” 
vraagt Lonneke.  
“Nee, zeker niet, wat versta je onder geloven? 
Zoals je zelf zei, geloof je maar je verwacht 
weinig van God, toch?” 
“Zo is het wel ja”, zegt Lonneke. 
“Dat is niet oprecht geloven”. 
‘We kunnen niet zeggen “Ik geloof” en het is 
genoeg ”, zegt Leo.  
Kijk wat er in Efeze 2 staat, in vers 8 en 9.  
Snel bladert hij er naar en leest:  
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“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het 
geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit 
de werken, opdat niemand roeme."  

 
“Zie je, geloof ontvangen we van God, er is niets 
van ons bij. 
Geloven is vertrouwen en als je God vertrouwd 
verwacht je ook alles van hem want Hij heeft jou 
leven in handen.  
Maar over het geloof wil ik het een andere keer 
met je over hebben, tenminste…..als die andere 
keer komt”, zegt Leo glimlachend met een schuine 
blik naar Lonneke”.  
Lonneke lacht een keer en gaat verder met de 
vraag:   
“Als Hij mijn leven in handen heeft waarom moet 
ik me dan bekeren?” vraagt Lonneke. 
“God bepaald jou leven en sterven, niet jou leven 
op zich. 
Hij heeft jou het leven gegeven.  
Je hebt een vrije wil en eigen verantwoordelijkheid 
hoe je je leven invult, maar dat wil niet zeggen dat 
hetgeen wat je doet altijd goed is, natuurlijk.  
Om te weten wat goed is, heb je God nodig.  
Hij wil het kenbaar maken door de Heilige Geest. 
Die ontvang je als je je leven aan Hem geeft”. 
“Maar in de Bijbel kunnen we toch lezen wat goed 
en fout is?” zegt Loneke. 
“Ja, dat klopt, maar als de Heilige Geest niet in 
ons werkt, wordt het een wettisch leven. 



 
 

 

16 

Wij moeten één Geest met God zijn en dat kan als 
we dicht bij Hem leven. Ook dan kunnen we Zijn 
stem leren verstaan. 
Kijk maar wat er staat in 1Korinthe 6 vers 17”. 

Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest 
met Hem.  

Als je in een nauwe relatie met God leeft, wordt je 
steeds meer één met Hem.  
God wil dat we leven vanuit de Heilige Geest, 
want God werkt door de Heilige Geest.  
God wil een relatie met Zijn kinderen. 
Alleen vanuit Gods Geest kunnen we een relatie 
met God krijgen.” 
“Wil God een relatie met mensen?” vraagt 
Lonneke. 
Jazeker, Hij wil niets liever”, zegt Leo. 
“Dat begrijp ik niet”, zegt Lonneke. 
Leo vervolgt: “Hij wil werkelijk een Vader en kind 
relatie met mensen.  
Hij wil ons leven leiden ook weer omdat Hij zoveel 
van ons, ja van jou houdt, Lonneke. 
Hij wil er altijd voor jou zijn en heeft het beste met 
je voor.  
Je kunt met alles bij Hem terecht en zal je helpen.  
Niet dat je alles voor de wind gaat maar alles is 
dan met Hem te dragen, zelfs mogelijk, ondanks 
alles, met vreugde in je hart.  
Als je je leven aan Hem geeft, je dus bekeert, zul 
je het merken dat je een ander mens wordt. 
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Je krijgt een ander leven en wil doen wat God van 
je verlangd. 
Uiteindelijk wil God dat Zijn Zoon Jezus Christus 
alle eer krijgt omdat Hij het aan het kruis mogelijk 
gemaakt heeft dat wij tot God kunnen komen en 
Hij een relatie met ons kan hebben.  
Hij heeft betaald voor onze zonden zodat God 
ons Zijn Liefde kan schenken.   

Maar God doet het op één voorwaarde, dat je je 
bekeert.  
Kijk wat hier staat in Jesaja 30 vers 15. 

15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige 
Israëls: Door wederkering en rust zoudt 
gijlieden behouden worden, in stilheid en 
in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt 
niet gewild;  
 
“Maar ik wil het wel!”  zegt Lonneke opgetogen. 
“Dank U wel, Vader”  zegt Leo in zichzelf, 
dankbaar en verblijdt in de reactie van Lonneke. 
“Wil je het echt?” vraagt Leo nog eens. 
“Ja “ zegt Lonneke, “Nu weet ik denk ik ook 
waarom ik iets bijzonders in jou zie.  
Ik bedoel er niets mee hoor maar je bent een 
ander mens dan dat ik had verwacht.  
Ik kan het geen naam geven, iets bijzonders. 
Het lijkt wel of je soms wat licht geeft of zo.” 
“Het is God die het doet, Lonneke.  
Hij is er bij, ik wil namens Hem spreken en 
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verwacht van Hem de woorden die ik spreken 
moet.  
Als God mee gaat in bepaalde zaken gebeurt er 
altijd iets bijzonders.  
Het is zo geweldig om een kind van Hem te zijn, 
er is voor mij niets meer waard, zelfs mijn leven 
niet.” 
 
“Hoe moet ik me dan bekeren?” vraagt Lonneke. 
“Je leven aan de Heere Jezus geven, je 
overgeven aan Hem. 
Erken dat je tegen Hem en God gezondigd hebt 
en vraag om vergeving.  
Vraag of Hij in je leven wil komen om je te helpen 
oprecht voor Hem te leven. 
Dank Hem dat Hij ook voor jou Zijn leven 
gegeven heeft. 
Als je het doet, oprecht met verlangen in je hart, 
zal Hij je antwoorden”. 
 
“Wat antwoord Hij dan als ik me bekeer en hoezo 
ben je daar zo zeker van?” vraagt Lonneke. 
“Ik weet het zeker omdat Hij mij ook geantwoordt 
heeft.  
Maar te meer omdat Hij geen bidders laat staan, 
dat heeft Hij beloofd. 
Wat Hij antwoordt weet ik niet, dat is bij ieder 
mens weer verschillend, maar het gaat zeker 
gepaard met vreugde”. 
“Oké, bijzonder.” zegt Lonneke  
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“Je zei net iets over Gods stem leren verstaan, 
wat bedoel je daar mee?” vraagt ze.  
Daar bedoel ik mee dat als je een nauwe relatie 
met God wil, ook Zijn stem wil leren verstaan om 
te kunnen doen wat Hij wil.  
Maar, als je het wil, vertel ik je er later graag meer 
over.”  
“Prima”, zegt Lonneke. 
 
“Dus die mensen die naar de kerk gaan zijn niet 
allemaal oprecht gelovigen, die hebben niet 
allemaal hun leven aan Jezus gegeven?” vraagt 
Lonneke. 
“Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen maar ik 
weet wel dat alleen naar de kerk gaan je geen 
kind van God maakt, ook Bijbel lezen niet. 
Als je bijvoorbeeld 70 jaar lang naar de kerk gaat 
zonder dat er iets in je leven gebeurt is moet je 
het m.i. nog even nagaan of je straks bij Jezus 
mag zijn.  
God zal het je zelfs nog meer toerekenen 
wanneer je zo lang onder Zijn Woord gezeten 
hebt en je niet hebt bekeert en niets in je leven 
gebeurd is. 
Waar hoor je nog dat je je moet bekeren, dat je 
leven aan Jezus moet geven wil je deel uitmaken 
van Zijn Koninkrijk? Of wie vertelt het nog dat hij 
of zij het leven aan Jezus gegeven heeft? Bitter 
weinig toch? 
“Ik hoor het eigenlijk niet, mensen praten wel over 
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geloven.“, zegt Lonneke. 
Maar gaat er direct iets gebeuren dan, als je je 
leven aan Jezus geeft?” vraagt ze verder. 
“Jazeker!” zegt Leo.  
“De Heere Jezus kan niet ongemerkt in iemands 
leven komen. Als Hij intrek neemt in je hart gaat 
er iets veranderen, dan gebeurt er iets met je. Het 
gebeurt zelfs wel dat mensen die je kennen het 
aan je kunnen zien.   
“Echt bijzonder”, zegt Lonneke. ” Was dat bij jou 
ook zo”?  
“Ja”, ik heb een paar dagen bijna de hele tijd 
gehuild van blijdschap, door de vreugde die God 
gaf. 
Ik voelde me echt een ander mens.  
ik had gevoel dat er constant iemand bij me was, 
het gaf een bepaalde veiligheid.  
Dat heb ik overigens nog heel vaak hoor. 
Maar dat kan bij ieder mens verschillend zijn.” 
 
“Maar geef je leven aan de Heere Jezus, 
Lonneke.” Gaat Leo verder.  
“Doe het als je oprecht verlangd een kind van 
Hem te zijn. 
Iedereen, die werkelijk de knieën voor Jezus 
heeft gebogen, blijft met volharding uitzien naar 
het moment, dat Hij terug zal komen op aarde. 
Geloof, hoop en liefde, die woorden ken je 
waarschijnlijk wel, zijn woorden die tegenwoordig 
snel en zonder besef van de inhoud in de mond 
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genomen worden, maar worden dan de 
geweldige krachtbronnen die openbaar komen in 
het leven van ieder mens.  
Die dan verlangend naar Jezus uitzien en afkeert 
van alles waar maar op te bouwen is in deze 
wereld. 
Deze mensen willen het alleen nog maar met 
Jezus wagen en zo de enige waarachtige God te 
dienen.”  

  
“Maar ik wil het echt, Leo. Ik snap niet waarom ik 
het nu ineens zo graag wil”.  
“Omdat God al werkt. Lonneke, Hij wacht op je.” 
“Komt het nauw wat ik zeg?” vraagt Lonneke 
“Nee hoor.“ zegt Leo, “Hij weet exact wat je 
bedoelt, nog beter dan jijzelf”.      
“Er zijn ook wel bekeringsgebeden en we kunnen 
het ook wel samen doen, maar ik heb liever dat je 
het zelf doet.  
Ik vind het beter dat Je alleen bent op een rustige 
plek, op je slaapkamer of zo.  
Ga rustig en oprecht met je eigen woorden met 
de Heere Jezus in gesprek.  
Neem de tijd en doe het hardop. 
Stel je hart open en vertel alles en vraag wat je 
wilt, je kunt je verlangen en wat op je hart ligt 
allemaal bij Hem kwijt.  
Vraag bovenal of Hij in je leven wil komen en je 
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zonden wil vergeven, of Hij de regie in je leven wil 
nemen en dat je bereidt bent Zijn wil te doen.   
Hij zal naar je luisteren. 

“Ik ga het doen, Leo. 
Ik ben zo blij dat je hier was”. 
“Maar goed dat ik die tas met kopjes uit je hand 
stootte hé?” zegt Leo lachend. 
“Ja, dat moest denk ik gebeuren.” zegt ze. 
“Dat denk ik zeker.” zegt Leo met vreugde in zijn 
hart. 
Na een korte stilte en elkaar aankijkend verbreekt 
Leo die met de woorden:  
“Maar ik moet weer gaan, het is alweer bijna 
etenstijd”. 
“Ja, jammer. 
Maar je mag wel blijven eten”, zegt Lonneke in 
een afwachtende houding dat Leo er mee 
instemt. 
“Nou”, zegt Leo nadenkend. “Nee, laat ik het 
maar niet doen.  
Heel aardig van je maar ik laat je alleen, je hebt 
genoeg om over na te denken en je heb tijd nodig 
om je leven aan Jezus te geven.” 
 
“Kom je nog eens terug?” vraagt Lonneke in 
gedachte voor zich uit starend over hoe fijn dit 
gesprek was. 
“Als je dat wilt, graag”, zegt Leo. 
“Hier heb je mijn kaartje, bel me maar wanneer je 
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wilt dat ik kom. 
Ook als je nog vragen hebt bel me dan maar, dan 
probeer ik ze met hulp van God te 
beantwoorden”.  
“O, Ja dat doe ik”, zegt Lonneke”, uit haar 
gedachte gerukt door de woorden van Leo en zijn 
kaartje aanpakt.  
Ze geven elkaar een hand. “Hartelijk bedankt voor 
je aanwezigheid”, zegt Lonneke. 
“Graag gedaan en jij bedankt voor je aandacht en 
gastvrijheid en ik wens je Gods zegen”, zegt Leo. 
Terwijl hij naar buiten loopt zwaait hij nog eens 
naar Lonneke. 

Leo kijkt om zich heen om te oriënteren waar hij 
begin van de middag  samen met Lonneke 
vandaan gekomen is. 
Het is een flink stuk lopen naar de auto terug.  
Deze staat op de parkeerplaats aan het begin van 
het centrum. 
‘Samen met Lonneke ging het haast vanzelf maar 
nu moet ik er echt een tijdje voor uittrekken’, 
denkt hij. 
Maar het maakt hem niet uit.  
Ondertussen spreekt hij met Vader. 

“Vader, dank U wel dat U er bij was, op deze 
bijzondere middag en manier van boodschappen 
doen. 
Ik heb nog niet mijn eigen boodschappen kunnen 
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doen, maar mocht wel Uw boodschap brengen. 
Hoe moet ik U daar voor danken. U hebt mij 
willen gebruiken en dat geeft altijd zoveel 
vreugde, waar heb ik het aan te danken?  
Lonneke heeft U zo te merken een verlangend 
hart gegeven en ik mag er op vertrouwen dat U 
Uw werk afmaakt. Ik wil U daar zo voor danken. 
Wilt U mij nog meer gebruiken om uit te dragen 
Wie U bent en wie ik mag zijn in U. Wilt U bij haar 
zijn, Vader. 
Haar leren de weg te gaan die U wilt dat ze gaat. 
Uit genade alleen, amen.” 
 

Met vreugde in het hart begeeft Leo zich verder 
naar de auto. Hij denkt, ‘Ik hoop nog meer 
gesprekken met Lonneke te kunnen voeren, het is 
fijn om met haar in gesprek te zijn.  
Het komt natuurlijk ook dat Vader erbij is.’ 
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