Vergeven…
Verhaal 7.
Voorschoten, 07-06-2018 Luus Verheijen

Inleiding
Nooit te oud om te leren…
Ik heb een cursus gedaan van Agapè: “Design je leven”.
Die deed ik met vijf vrouwen. Bijzonder! In die cursus kun je
leren, je leven zó in te richten, dat datgene wat je het
belangrijkst vindt, goed tot zijn recht komt.
Als je al weet wat het belangrijkst is, dan is het vaak nog een
hele klus te leren, hoe je daar dan tijd voor kunt vinden. Voor
alle groepsleden was het een persoonlijk proces.
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Het was erg leuk en zinvol om het samen met deze vrouwen
te doen. De laatste tijd heb ik veel teruggekeken in mijn leven,
met de cursus als aanleiding. Het was de bedoeling op te
schrijven, wat we in de diverse periodes van ons leven
hebben geleerd. Dat kon ik niet.
Ik moest alles eerst op een rijtje krijgen en dingen onder
ogen zien. Onze fouten en hersenschimmen onder ogen zien,
is van het grootste belang om ons ware ik te ontdekken
– om met ons zelf te kunnen leven.
Is dat eenmaal gebeurd, dan zullen we er sterker uitkomen,
omdat we het onder ogen hebben gezien. We zullen meer
vrede hebben, omdat we de last van het verleden niet dag
en nacht meer met ons mee dragen. Vergeving is daarbij
belangrijk.

Opnieuw beginnen
Een lang verhaal kort
Ik heb een heel chaotisch leven gehad, waarin ik vaak
opnieuw ben begonnen.
Ik heb in 22 huizen gewoond, 10 studies gedaan, 22 keer
ergens gewerkt en ben 15 keer opnieuw begonnen. Dus je
kunt niet zeggen dat ik veel heb stilgezeten. Ik was van huis
uit verplicht een studie te doen, maar ik mocht niet doen wat
ik eigenlijk wilde: een kunstopleiding. De tocht door het
verleden is een heftige maar ook leuke tijd geworden.

Mijn 1e nieuwe begin
Rond mijn 16e jaar heb ik besloten, dat mijn leven
om liefde zou gaan. Deze handtekening heb ik toen
bedacht en die is mijn leven lang meegegaan.

Mijn 2e nieuwe begin: De hippie-tijd
Het is vreemd, dat mijn herinnering van iets, soms verkeerd
blijkt te zijn. Ik noemde deze tijd altijd “De mooiste tijd van
mijn leven”. Dat is helemaal niet waar! Als je lang genoeg een
hippie bent, word je vanzelf een junkie! En dat is helemaal
geen pretje. Ik ben me dus rot geschrokken van foto’s van
mij uit die tijd.
* Rond die tijd heb ik eens een visioen gehad.
Ik was in Utrecht, op de fiets, op weg ergens heen. Het was
druk op straat. Ineens zag ik voor me: het gezicht van mijn
zus Riet, ze was in opperste verbijstering.
Bevend en ontdaan stapte ik van de fiets. Ik was volledig van
slag. Toen ik belde of het goed was met Riet, bleek dat ze
was overleden. Ze was in Dreumel, met haar auto, (een lelijke
eend), onder een vrachtwagen gereden. Haar dochter Petie
zat bij haar in de auto en was ook dood.
Toen ik dat hoorde, realiseerde ik me dat ik Riet heb gezien,
op het moment dat ze wist dat ze het niet zouden overleven.
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Mijn 9e nieuwe begin: Iwan
Van hem leerde ik wat “jezelf zijn” inhoudt. Iwan was mijn
kameraad, geliefde en soul-mate. Ik voelde me voor het eerst
werkelijk vrouw.
* Ooit had ik een droom over hem. Hij had hij een soort
metalen ding om zijn hoofd. Allemaal stangen en dingen…
Het zag er heel erg náár uit. Ik wist niet of het een droom
over de toekomst was.
“Wat er ook gebeurt, ik zal altijd van je houden,” dacht ik toen.
Ik heb het niet durven bespreken. Als dat je toekomst is wil je
dat niet weten... Toch? Hij is aan een hersentumor overleden.
Dit schilderij gaat over Gods
hand die zich uitstrekt naar
Iwan. Hij heeft daar vleugels;
ik denk dat hij in de hemel is.
* Een keer (na zijn dood)
droomde ik dat hij in de hemel
op een kindje paste. Hij deed
het duidelijk heel goed.
* De laatste keer dat ik hem in
een visioen zag, kon ik liplezen.
Hij zei: “I love you”.
Dat had hij nog nooit gezegd...
Ik heb hem losgelaten. Het is
beter in het nu te leven en met
God de Vader, met Jezus en
de Heilige Geest te zijn. In de
hemel zal ik Iwan weerzien.

Vergeving
Mijn 12e nieuwe begin: Moslim geworden
Het was nu heftig om in te zien, dat ik erge fouten heb
gemaakt tegenover een Moslim vriend. Hij heeft me in 1999
geholpen om Moslim te worden. Ik wilde dat ontzettend graag.
We zijn in 2002 helaas vastgelopen tussen 2 culturen, de
Marokkaanse en de Nederlandse.
Toen ik net mijn fouten had ingezien, bezig met mijn levensloop dit jaar, en ik een stapeltje papieren oppakte, viel er een
briefje uit met de volgende tekst:
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Ik zal de Moslim vriend zoeken. Ik zie net in de mail van
Islamic Relief dat de tweede 10 dagen van de Ramadan
de 10 dagen van vergiffenis worden genoemd.
“Daag uzelf uit één dezer dagen vergiffenis te zoeken bij
Allah s.w.t. (s.w.t. betekent: geprezen en verheven is hij)
en vergeet daarbij niet uw naasten, familieleden en vrienden.
Allah s.w.t. biedt ons deze heilige dagen de kans om met een
schone lei te beginnen.” wordt daar gezegd. Mooi is dat, he.
Niemand is perfect toch? Ook mijn vriend van toen heeft
fouten gemaakt. Die heb ik hem vergeven. Vergeven is
belangrijk. Niet alleen voor de ander maar ook voor jezelf. Als
je wraak wilt of niet wilt vergeven, komt er bitterheid in je hart;
dan zal de wond van wat je is aangedaan niet genezen.
Vergeven is niet: aardig zijn, of goedkeuren wat is gebeurd.
Je geeft het gewoon geen aandacht meer. Je schudt het van
je af! Je legt het bij God. Hij zal rechtspreken. Denk zelf aan
de toekomst, je leven met God in vreugde.
Jezus vindt dat je veel vergeving moet schenken…
Petrus kwam bij hem staan en vroeg: “Heer, als mijn broeder
of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving
schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “Niet tot
zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.”
(Bijbelboek Het Evangelie van Matteüs, Hoofdstuk 18:
vers 21-22.)
Ik wil graag dat het goed gaat met de Marokkaanse vriend
die ik noemde en daarom wil ik mijn fouten graag goedmaken.
Ik heb allerlei mensen een brief gestuurd en opgebeld. Ik heb
hem nog niet teruggevonden.
* Op een avond, niet lang geleden, zag ik een visioen van zijn
gezicht. Hij was erg boos. Hij wil mij niet zien, denk ik. Oké.
Voor mij is het belangrijk hem te vergeven en toe te geven dat
ik fouten heb gemaakt. Maar voor hem zou het misschien ook
goed zijn om nog een keertje te praten.

Mijn 15e nieuwe begin: Bekering!
In 2009 was mijn bekering tot God de Vader, Jezus
en de Heilige Geest. Dat beschrijf ik in verhaal nr. 4
“Een bijzondere ervaring.” Je vindt het op mijn
website www.faam777.info Een website over God,
die er altijd voor ons is.
Ik heb Gods levend water (de Heilige Geest) in mijn
hart gekregen toen ik Jezus heb erkend als Gods
zoon. En God heeft me mijn zonden vergeven.
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Toekomst
Het Plan: 16e nieuwe begin?
God heeft me ook een prachtig plan voor de toekomst
gegeven. Op weg daarheen geniet ik elke dag! Daarom kan
ik zeggen: “Nú is de mooiste tijd van mijn leven!”
En wat God me heeft beloofd is nog veel mooier! Dit plan zal
ik met Mark gaan doen. Ik kan het niet in mijn eentje. Maar
hem kan ik ook al niet terugvinden.
Zo zie je: een mooi plan van God is niet altijd gemakkelijk.
En het is goed niet teveel afhankelijk te zijn van de mening
van anderen. Wat God je zegt is het belangrijkst.
Ik hoop toch zo dat we weer bij elkaar komen! Ik zou Mark
echt alles vergeven. Als er iets te vergeven valt. Ik weet zeker
dat hij oké is, want God heeft hem uitgekozen om het plan
met mij te doen. Zelf begreep ik in juni 2016 pas, dat God een
plan heeft met ons. Mark wist dat al veel eerder dan ik,
denk ik.
Als je kijkt naar de eerste tekening, die God me heeft gegeven
over het plan (zie pagina 1) dan kun je dat zien. We zijn
allebei verbonden met het kruis, met Jezus dus.
Het is de bedoeling, dat we samen op weg gaan en hij was
eerst al in de blauwe cirkel. Maar ik stond nog beneden aan
de weg te draaien. Dat kun je zien aan alle rode voetstapjes.
Ik snapte nog niet welke kant ik op moest.
Toen is Mark een andere weg gegaan. Maar zijn weg leidt wel
terug via het licht naar de blauwe cirkel.
I believe the promise
De volgende tekening is genoemd naar een lied over
visioenen en dromen. Die zijn heel belangrijk voor mij.
Mensen vinden dat vaak raar. Maar in de Bijbel kun je ook
over zulke dingen lezen.
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Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten
over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen
zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien…
(Bijbelboek Joël, Hoofdstuk 3: vers 1.)
Sinds het maken van de eerste tekening over Gods plan voor
ons, heb ik veel visioenen en dromen over het plan gekregen.
Daar ben ik heel blij mee. Ik weet, dat die van God zijn, omdat
er vaak Bijbelteksten bij te pas komen.
En de inhoud van de tekeningen, die ik van God gekregen
heb, past precies bij die van de verhalen, de visioenen en
de dromen.
* Eind februari van dit jaar, bedacht ik: Mark en ik kunnen
muziek maken en daarna bevrijdingsgebed doen bij mensen.
En ik kreeg het gevoel dat Jezus het daar mee eens is!
“God, is dat wat u wilt?” vroeg ik. Toen kreeg ik Bijbelboek
Ezechiël, Hoofdstuk 4: vers 35. Voortaan heet de stad:
De Heer is daar. Dus ik denk dat God daarachter staat.
* Zingen over God, dat doe ik dagelijks. Het lied “Mighty
to save” gaat over Gods macht om je te redden. Het heeft
voor mij heel veel betekenis, omdat ik dat ooit heb gezongen,
om Jezus te roepen, toen ik bevrijding van boze geesten
nodig had.
Hij heeft me toen bevrijd èn geheeld van mijn wonden van het
misbruik van vroeger. Ik voelde daarbij een soort Tintelingen
gaan, langs de plaatsen, die Jezus aan het genezen was. Als
ik die Tintelingen, die ik bij de bevrijding had, wéér heb, weet
ik dat Jezus bij me is en dat hij iets duidelijk wil maken.
Toen ik in maart “Mighty to save” aan het zingen was, wist ik
ineens, dat ik dat lied met Mark zal zingen voor heel veel
mensen…
Deze tekening gaat over het lied “Ocean”.
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*Toen ik voor het eerst het lied “Ocean” hoorde, gezongen
door Mark, moest ik huilen en ik riep: “IK wil met jou zingen!”
Laatst zei ik in gedachten tegen Mark: “Ocean vind ik het
mooiste lied van de hele wereld, vooral als jij dat zingt.”
Ik voelde ineens Tintelingen van mijn hoofd tot mijn voeten!
Dus Jezus is het daar hélemaal mee eens!
* O ja, vorig jaar zag ik een heel leuk visioen. Ik zag Mark hier
op de bank zitten, we zongen en hij was enthousiast op de
bongo’s aan het spelen. We hadden veel plezier!
We gaan dus samen zingen over God, als Mark dat tenminste
ook wil...
We zingen voor mensen, die last hebben van storing vanuit
de geestelijke wereld. Iedereen kan daar ooit last van hebben,
ook Christenen. Dat is helemaal niet gek. Juist als je erg je
best doet iets voor God te doen, dan wil de duivel dat graag
tegenhouden. Dan kan iemand nare stemmen horen of nare
dingen zien. Daarom is het belangrijk te leren wat je dan moet
doen, ook al heb je nog nooit ergens last van gehad.
Daar zullen Mark en ik dus over zingen. We zingen dan
bijvoorbeeld over bevrijding, over de Heilige Geest, en over
een persoonlijke band met God. We zingen bij kleine groepen
en grote. En na het zingen gaan we dan met de mensen
bidden.
Faam777.Hulpdienst
Het is goed om stappen te ondernemen voor Gods plan, als
God je iets over zijn plan voor jou laat weten. Alleen wachten
op God is niet voldoende hoor. Al doende blijkt dan, dat je
gelooft in het plan en dat zal God waarderen.
Dus ik heb alvast een Hulpdienst opgericht voor mensen, die
storing ervaren van uit de geestelijke wereld. Die Hulpdienst is
later geschikt voor de nazorg.
Op de website www.faam777.info is informatie hierover,
op pagina Redding. De tekeningen die je in dit verhaal ziet,
zijn op de website te zien op pagina Nieuws/Agenda.

Levend water
Daar gaat de volgende tekening over. Op een dag zat Jezus
bij een bron uit te rusten. Hij sprak daar met een
Samaritaanse vrouw over levend water (De Heilige Geest).
“… wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst
krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.” “Geef mij dat
water, heer,” zei de vrouw, “dan zal ik geen dorst meer
hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water
te putten.” Toen zei Jezus tegen haar: “Ga uw man eens
roepen en kom dan weer terug.” “Ik heb geen man,’ zei de
vrouw. “U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei
Jezus, “u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is
uw man niet ” “Wat u zegt is waar.” Daarop zei de vrouw:
“Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!”
“Maar er komt een tijd, (zei Jezus) en die tijd is nu gekomen,
dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in

7

waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,
want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in
geest en in waarheid.”
(Bijbelboek Het Evangelie van Johannes, Hoofdstuk 4: vers
14-19 en 23-24.)
Door het levend water dat Jezus haar gegeven had, kreeg ze
de behoefte van Jezus te getuigen en ging meteen aan de
slag. Door haar getuigenissen kwamen toen veel Samaritanen
tot geloof.
Fouten en zonden
Ik voel me verwant met deze vrouw door de fouten, die ik in
mijn verleden heb gemaakt. Vanuit een heel beschermde
opvoeding, was ik, toen ik de wereld in ging:
“Argeloos als een lam dat naar de slachtbank werd geleid”
(Bijbelboek Jeremia, Hoofdstuk 11: vers 19.) Naïef was ik. Niet
al mijn fouten zijn ook een zonde. Want iemand die argeloos,
en dus onbewust fouten maakt, wordt door God niet als
schuldig gezien.
Het gaat om wat in je hart is. Een zonde is een fout, die je
bewust gemaakt hebt, om kwaad te doen. Maar ik heb ook
bewust verkeerde keuzes gemaakt toen ik me door de wereld
liet beïnvloeden. Ik wist best dat God de manier waarop ik met
mannen omging niet kon waarderen. Ik was ongehoorzaam
aan hem. En wat niet goed is in Gods ogen blijft niet. Daarom
heb ik nooit een relatie met een man kunnen behouden.
Net als de Samaritaanse vrouw, bekende ik ook schuld aan
Jezus. Nu weet ik, hoe groot je wens is om van Jezus te
getuigen, als je door hem bent vrijgezet van fouten uit je
verleden. Op de tekening hierboven, zien we daar de
Samaritaanse vrouw? Ze is in ieder geval niet bang. Ze durft
zich kwetsbaar op te stellen. Zo opent ze de weg naar het
licht en geeft het levend water door.
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Conclusies
Het terugkijken in mijn leven en het maken van de levensloop
heeft me veel gebracht. Als je je verleden niet kunt overzien
kan ik je dit aanraden.
Ik begrijp nu, dat ik gewoon een simpele ziel ben en helemaal
niet een studiebol. Ik houd van God, van rust en veiligheid bij
hem, van zingen, schrijven, tekenen en schilderen, en van
leven dichtbij de natuur en werken met mijn handen.
God was aanwezig bij elk nieuw begin in mijn leven. Dat zie
ik nu. Hij heeft me steeds opnieuw hoop gegeven. En hij gaf
me vriendinnen of vrienden, zodat ik niet alleen was.
Vergeven is belangrijk
- Als je spijt hebt van je fouten en je zegt dat tegen Jezus,
echt vanuit je hart, dan vergeeft hij je en zal hij daar nooit
meer op terugkomen. Je hart is helemaal nieuw. Hij zet je vrij,
hij geeft je langzamerhand een nieuw leven! Zó goed is onze
God. Hij heeft dat ook voor mij gedaan. En hij vergeeft telkens
wéér als dat nodig is.
- Maar soms wil hij, dat je ook aan een mens schuld bekent
en dat je zegt dat het je spijt. Dat liet hij mij weten over die
Moslim vriend.
- Vergeet niet jezelf te vergeven! Niemand is perfect hoor.
Als Jezus het jou vergeeft, dan mag je ook jezelf vergeven.
En misschien valt er niet eens iets te vergeven omdat je
onbewust iets fout hebt gedaan. Dus je schuldig voelen nadat
je schuld hebt beleden, slaat eigenlijk nergens op. Want naar
Gods idee zijn je fouten er niet meer.
Toekomst
Laten we leven in liefde en waarheid. Dat wil ik zó graag
doorgeven! Houd je vast aan de Hemelse Vader! Weet je iets
niet? Vraag het aan hèm. Neem alle tijd om te luisteren naar
God. Je mag hem ook vragen wat zijn plan is voor jou. Hij
heeft voor iedereen een plan voor de toekomst hoor! Je mag
hem alles vragen!
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
(Bijbelboek Het Evangelie van Matteüs, Hoofdstuk 7: vers 7.)
Het is heel belangrijk om te vragen, want God heeft ons een
vrije wil gegeven en hij zal zich nooit opdringen. Als je hem
roept als je een heel náár moment hebt, kan hij er heel snel
zijn. Zelfs uit een nachtmerrie kan iets goeds voortkomen!
Dat kun je lezen in verhaal nr. 5: “In de diepte”. Je vindt het op
mijn website www.faam777.info op de pagina Verhalen.
En weet je wat ook nog zo mooi is van God? Hij verandert
niet, hij blijft altijd dezelfde! Dat vind ik zo rustgevend in deze
altijd veranderende wereld…
Nu heb ik een heldere blik op het verleden en ben ik vrij om te
werken aan een nieuwe toekomst. Dat wens ik iedereen toe!
Bedankt voor het lezen!
Luus
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