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Enige praktische dingen om 
goed te leven in Cambodja 
I productiviteit is niet gelijk aan vruchtbaar zijn 

Bezig zijn is niet gelijk aan vruchten voortbrengen. Zijn wil te doen is het enige dat telt, en er is 
zoveel om te doen. Dat weten jullie allemaal. Er is zo veel om te doen. Maar God wil niet dat jij 
alles doet, ik ga dit heel duidelijk zeggen: er is heel veel om te doen maar God wil niet dat jij 
alles doet. Soms gedragen we ons alsof Jezus zei: als ik jou een glas water geef verwacht ik dat 
jij me de oceaan geeft, zo doen we en dat is niet juist. Het is niet bijbels, het is niet goed. God 
vraagt ons niet om een oceaan als Hij ons alleen maar een glas water gegeven heeft. Hij kan 
ons wel de oceaan geven, en die kunnen we dan weer teruggeven aan Hem. Maar we kunnen 
het niet zelf doen. En dat vraagt Hij ook niet van ons. God vraagt niet van jou om jezelf te doden 
in zijn dienst. Ik spreek veel zendelingen tijdens de week, die geloven dat God wil dat ze zichzelf 
kapot werken. Nu kun je wel sterven in de dienst van God, je kan sterven tijdens het dienstbaar 
zijn aan de Koning, maar dat moet dan niet zijn omdat jij een workaholic bent, dat klopt niet. 
God verwacht niet van jou dat je jezelf doodwerkt in zijn dienst. Bezigheid is niet hetzelfde als 
vrucht voortbrengen. Dus probeer niet om tegemoet te komen aan jouw eigen diepe 
onzekerheden door het werk voor God. Probeer niet je diepe innerlijke verlangens te bevredigen 
via je zendingsgenootschap, je baas of de kerk waar je bij hoort. Om aan je eigen psychische 
noden tegemoet te komen via de zending zal je verscheuren, zowel psychisch als emotioneel, 
zoals het gedaan heeft met vele mensen voor jou. Dus productiviteit staat niet gelijk aan veel 
vrucht voortbrengen. 

B Eenvoudige gebeden zijn je vrienden.  

Voor mezelf, nadat we door een heek zware periode gegaan waren tijdens onze eerste twee 
jaar hier, met tyfus koorts en erg slecht nieuws van mijn familie in de USA, het was een erg 
zware tijd. En ik bad een eenvoudig gebed: ik wil de Heere mijn God aanbidden en Hem alleen 
zal ik dienen. Dat is echt het enige wat ik wekenlang bad, en het staat nog steeds op mijn 
bureau. Ik wil de Heere mijn God aanbidden en ik zal Hem alleen dienen. Dit was wat Jezus zei 
tegen satan aan het eind van de verzoekingen. Op het hoogtepunt van de verzoeking zei Hij 
tegen de duivel: er staat geschreven, je zal de Heere God dienen en Hem alleen.  
En als ik op een moeilijk pad ben val ik daar nog steeds op terug. Ik wil de Heere mijn God 
aanbidden, ik zal Hem alleen dienen en in het Schriftgedeelte in Mattheus staat er dat daarop 
de satan wegging en engelen kwamen. 
Na dat gebed verliet de duivel Jezus en engelen kwamen en dienden Hem, dus eenvoudige 
gebeden zijn je vriend 
Over satan sprekend, als je hierop let, geef hem dan niet meer waarde dan hem toekomt. Geef 
hem niet overal de schuld van. Ik zie veel mensen dit doen. Ik hoor veel mensen de duivel van 
hun overspel de schuld geven en dat is erg bedroevend. Want het weerhoud je ervan om 
verantwoordelijkheid te nemen over je eigen rotzooi. Het is hard, het is dan echt persoonlijk en 
in relatie met anderen moeilijk om aan de slag te gaan, om op te ruimen. 
En geef de duivel niet de schuld. De duivel verdient het niet al die waarde die we hem soms 
toekennen.  
Ik praat  nu over wat redelijkerwijs voorspelbaar is in ons leven. En deze tekst heb ik geleend uit 
het wetboek, als het redelijkerwijs voorspelbaar is dat iets zou gebeuren.  
Hier is hoe dat zichtbaar wordt. 



Als het redelijkerwijs voorspelbaar is dat het eten dat  aan de straat gekocht wordt iemand 
diarree geeft, dan kan ik niet de duivel de schuld geven van mijn diarree. Snappen jullie dat? 
Als het redelijkerwijs voorspelbaar is dat het dom is om dit te doen en het resultaat pijn is, dan 
kan ik niet de duivel teveel de schuld ervan geven. 
Hier is een ander voorbeeld. Als je de sabbat negeert , als je rust negeert en je raakt helemaal 
op, dan kun je niet de duisternis in Cambodja de schuld geven van jouw burn-out, doe dat niet, 
want dit is, ik ben hier heel duidelijk in, redelijkerwijs voorspelbaar. Als je jezelf te pletter werkt en 
er is geen ruimte voor relaties in je leven, dan krijg je een burn-out, dat is redelijkerwijs 
voorspelbaar. Dus als dat gebeurd geef dan niet de duivel de schuld. Jij was dom bezig en ik 
ook, ik deed dat ook, en de duivel verdient het niet daar waarde van te krijgen. Een ander 
voorbeeld is in spreuken 7: 6-9. We lazen dit samen als gezin dit weekend en het raakte me 
opnieuw toen ik het de jongens voorlas en het is een grote uitbeelding. 

Toen ik bij het raam van mijn huis stond en door het gordijn keek zag ik een eenvoudige 
jongeman die een tekort aan verstand had. Hij stak de straat over langs het huis van een 
onzedige vrouw. Hij stapte over de weg langs haar huis bij schemer, toen de avond viel en de 
duisternis van de nacht inviel. Als je naïef bent, of dom, als je gezond verstand mist en je loopt 
over straat bij nacht langs haar huis, geef dan niet de duivel de schuld dat ze jou in verleiding 
brengt en als je in zonde valt, bedenk dan dat je een idioot bent en dat je niet buiten op straat 
had moeten zijn. Normaal spreek ik niet zo en ik voel me hier ook niet gemakkelijk bij. Maar er 
zijn steeds meer mensen waar ik bij zit en wiens pijn en trauma ik hoor die veroorzaakt zijn door 
het wangedrag van anderen. Hoofdstuk 7 eindigt met de zin: laat je hart niet afdwalen naar haar 
en wandel niet op haar weg. Dus opnieuw, geef de satan niet de schuld als iets redelijkerwijs 
voorspelbaar is. Je doet het zelf. 

Als je nog steeds voor langere tijd in Cambodja wil leven, dan moet je een robuust beeld van de 
hemel hebben en wat het inhoud. Ik spreek hier niet over de eindtijdtheologie. Ik spreek over de 
realiteit van de eeuwigheid. Om het praktisch te maken, als je nooit Randy Alcorn’s boek over e 
hemel gelezen hebt dan beveel ik dat aan als een goed beginpunt. Randy Alcorn schreef een 
dik boek over de hemel. Als je meer hebt met muziek kijk dan naar Phil Wickham’s album, 
Heaven on Earth. 
Ik schreef pas geleden een artikel waarin ik de gave van verdriet hebben bespreek en wat dat 
met de hemel te maken heeft. 

II Goed leven in Cambodja, geestelijk 

Ik heb er al veel over gezegd, dus ik wil het nu eenvoudig houden. Er zijn twee krachtige 
woorden die je moet begrijpen en dat zijn ook twee heilige woorden, ja en nee. Het is 
interessant dat ik een paar weken geleden een prediker hoorde delen hierover en hij zei dit: 
satan probeert altijd onze ja te krijgen, satan probeert altijd om jou te bewegen ja te zeggen 
tegen iets van hem, wat een nee betekent tegen de Vader. Justin Rizzo, een muzikant bij IHOP 
zingt over de mooie scheidslijn te bewandelen in geloof en wijsheid. Deze lijn tussen geloof en 
wijsheid wordt zichtbaar in hoe we ja en nee zeggen, omdat hoe we ja zeggen en hoe we nee 
zeggen laat zien waar we geestelijk staan. En ze zijn allebei heilig en ze moeten allebei gebruikt 
worden met geloof en wijsheid. Het is mogelijk om ja te zeggen tegen te veel vanwege ons 
geloof. U snapt wat ik hier bedoel, het is mogelijk om ja te zeggen tegen veel te veel vanwege 
uw geloof en het is mogelijk om nee te zeggen tegen te veel vanwege uw wijsheid. Ik sprak over 
deze woorden deze ochtend, waarin we ons geloof en wijsheid nodig hebben om te zien waar 
we ja tegen zeggen en waar nee en het is nodig daarom om tijd te spenderen in verbondenheid 
met Jezus. 
Een ander iets dat ik op de muur van mijn kantoor geschreven heb is iets wat ik lang geleden 
gehoord heb. Het is: het meest vruchtbare ding dat ik vandaag kan doen is verbonden te zijn 
met het hart van Jezus, het meest vruchtbare wat ik kan doen op elke andere dag is verbonden 



te zijn met het hart van Jezus en ik moet niet bang zijn dat in mijn kamer te laten staan. 
Verbonden te zijn met het hart van Jezus, omdat als ik echt verbonden ben met het hart van 
Jezus dan ga ik naar buiten, de mensen liefhebbend zoals Jezus. Er zal dan vrucht zijn, niet 
alleen het druk bezig zijn. 

III Goed leven in Cambodja relationeel 

We weten dat verbondenheid met andere mensen van vitaal belang is, we weten dat het 
belangrijk is voor onze gezondheid op lange termijn. We weten dat vriendschappen belangrijk 
zijn. Ik wil wel zeggen  dat ik denk dat Elizabeth meer expert is op dit gebied van 
vriendschappen, ze heeft kortgeleden iets geschreven over vriendschap maar dat mag je zelf 
lezen. Ik erken dat ik in de kennis hierover tekort schiet, mijn hoofdgebied is Elizabeth en de 
kinderen. Vriendschappen zijn tevens belangrijk voor de vrijgezellen mensen op het veld en er 
zijn veel mensen op het veld die vrijgezel zijn, dus dat moeten we herkennen. En veel van die 
vrijgezellen zijn dames en ook daar heb ik geen ervaring mee want ik ben geen dame en ik ben 
ook niet echt vrijgezel geweest. Elizabeth en ik waren geliefden vanaf school en we zijn heel 
jong getrouwd. Dus ik ben niet zeker hoe ik deze dingen moet benaderen hierin, het is beter 
Elizabeth hierover te horen. 
Maar relationeel, tussen echtgenoten en hun vrouwen, is waar ik wel iets van weet. Ik ben 
alweer 17 jaar getrouwd met Elizabeth, we zijn getrouwd en we willen getrouwd blijven en we 
willen met blijdschap getrouwd blijven hier in Cambodja. En ik denk dat er enige praktische 
dingen zijn die je kan doen om op dat punt te komen en ik weet dat ik heel snel ga, dus ik zal er 
een aantal opwerpen voor jullie en ik besef ook dat mensen individuen zijn met hun eigen 
manier van ouderschap en dat het een heel persoonlijk iets is. En een relatie tussen man en 
vrouw is ook erg persoonlijk dus als ik sommige dingen zeg en je denkt dat werkt niet voor ons, 
dan maakt het me niets uit of je mijn ideeën goed vind of niet. Zolang als je maar iets ergens uit 
haalt wat voor jou werkt, en vertel me dan wat dat is, dan kan ik het weer doorgeven aan 
mensen die ook met zulke vragen zitten. Zoek op internet “vragen die je bij een eerste 
afspraakje kunt stellen”, en begin die te stellen aan je echtgenote. En het maakt me niet uit of je 
30 of 40 jaar getrouwd bent, of dat sommige antwoorden stom lijken. 
En ga naar John Meyer en vraag eerste dag vragen aan je echtgenote, het is super leuk. Ik zoek 
het gewoon op, op mijn telefoon en sla het scherm op van die lijsten waar er ontzettend veel 
van zijn en dan haal ik ze tevoorschijn en stel die vragen en ik denk dat zij het leuk vind. Speel 
toerist, speel de toerist voor een weekend, of voor een dag. Veel mensen houden van deze 
stad, de meeste toeristen  die komen houden van deze plaats, omdat er zoveel dingen te doen 
zijn vanuit het standpunt van een toerist. Terwijl als je hier woont kun je denken dat het een 
verschrikkelijke plaats is maar als je doet of je een toerist bent dan is het superleuk. Je neemt 
een hotel waar ze denken dat je geen camais spreekt. En je kan mensen dingen horen zeggen 
en dan denken ze dat jij het toch niet begrijpt. Zoals dat Duitse echtpaar  dat heel boos werd op 
de staf van het hotel waar ze verbleven. Toen dat echtpaar vertrok begon de staf te praten met 
elkaar in het camai. Ik wilde dat zij van het gebouw afvielen en op hun hoofd landden, en ze 
hoorden en verstonden dat. 
En als je kinderen hebt zijn zelfs24 uur er tussen uit zijn een hele lange tijd. En dat weten jullie. Ik 
zeg, als je kinderen hebt, wij hebben twee kinderen en als je 26 of 27 uur vrij bent, we hebben 
dan iemand in huis om op ze te passen en dat lijkt als, zo’n 4 maaltijden, en praat dan niet over 
de kinderen en praat niet over werk en als je uitgaat met je echtgenote en je hebt helemaal niets 
anders om over te praten als werk en kinderen, dan moet je echt vaker uit gaan want je moet 
echt iets anders hebben om over te praten met je echtgenote behalve werk en kinderen. Lees 
een boek over huwelijk. Ik sta verbaasd hoeveel mensen die willen dat hun relatie de beste is in 
hun leven, de diepste van hun leven, die willen dat het de langste relatie in hun leven is, er geen 
enkele energie in stoppen. We bestuderen culturen, we studeren taal, we studeren theologie. 
Studeer dan ook huwelijk, waarom niet? Er zijn zoveel goede boeken te vinden over huwelijk. Er 
is een theoloog, John Gottman. Je zult niet met alles wat hij zegt eens zijn, maar sinds wanneer 



is dat een voorwaarde om iets te leren van iemand. Ik ben het ook niet altijd eens met wat ik zelf 
zeg, dus je zult het niet eens  zijn met alles wat hij zegt maar hij is wel de beste onderzoeker wat 
huwelijk betreft op de wereld en hoe een gezonde verbondenheid in je relatie te hebben. En als 
een boek te veel is kijk dan op zijn Facebookpagina, the Gottman institute, op die pagina delen 
mensen heel veel artikelen, van John Gottman zelf maar ook van anderen en je hoeft het niet 
overal mee eens te zijn. Maar als je dat soort artikelen hebt over hoe in verbinding te staan met 
je echtgenote, hoe emotioneel open te zijn naar elkaar, al deze dingen zijn gebaseerd op 
onderzoek en niet zomaar verzinsels. Het is niet christelijk, maar de meeste van de principes 
waar ze over spreken zijn zeer bijbels, naar mijn mening. Dus als een boek te veel is, bekijk dan 
het Gottmaninstitute op Facebook en studeer en stel vragen aan je echtgenote. Heb ik mijn 
phd, heb ik mijn master in het kennen van jou? En mijn dochters vragen ook wel eens, pappa, 
heb je al een phd bij mamma? 
Nee, daar gaat het niet om. Maar er zijn dingen die je elkaar kan vragen. Ik wil je leren kennen. 
Ik wil blijven leren wie jij bent. Ik wil je meer en meer leren kennen, ervaar je dat ik je ken op een 
masters-niveau, een bachelor-niveau of een postdocniveau. En het kenmerk van iemand die 
postdoc deed of phd-onderzoek is dat deze mensen beseffen hoeveel er is wat zij nog niet 
weten. Dat is het mooie eraan, het blijft doorgaan. Ze weten nu al zo veel, ze hebben al zo’n 
niveau bereikt van geleerd hebben dat ze realiseren dat dit gebied nog zoveel groter is als dat 
wat ze nu kunnen behappen. Zo zouden wij ook met onze echtgenoten moeten doen, zelf als 
we op een niveau van phd of postdoc komen en helemaal weten wie onze echtgenote is, dan 
nog zal het de bewondering vergroten voor haar omdat we het dan nog helderder zien. 
Pasgehuwden denken dat ze elkaar al echt kennen, net zoals de studenten die denken dat ze al 
alles weten, het zijn de postdoc’s die beseffen wat ze niet weten. Dus ga er vanuit dat je nog 
niet alles weet en vraag die eerste afspraak vragen en blijf die vragen stellen, super leuk. Nu, 
onthoud dit beste advies dat we ooit kregen over huwelijk. Als 1 persoon wint, dan verliest het 
echtpaar. Er was ooit een verslagen echtpaar dat naar een huwelijksseminar kwam in de kerk, 
en als je alleen dit onthoud, als 1 persoon wint verliest het echtpaar, als 1 persoon wint verliest 
het echtpaar, en heel vaak zie je dit gebeuren in Cambodja. 
De echtgenoot doet het goed en de vrouw gaat er onderdoor, en tegen de mannen wil ik 
zeggen: je vrouw woont hier ook. Dus als jij het goed hebt, als een van de gehuwden het goed 
heeft en de wederhelft aan het worstelen is, dan gaat het niet goed. Pauzeer, denk na wat er 
aan de hand is. Meestal, vaak zie je dat de man het goed heeft en de vrouw niet, maar soms is 
dat niet het geval, ik heb ook het omgekeerde gezien, dat de man in een worsteling zit en de 
vrouw een goede tijd heeft, ook dan moet je stoppen en bedenken wat er aan de hand is. Ik 
praat nog steeds over relaties, vaderschap. Ik was vrijwel elke zaterdag terneergeslagen, en 
zeker de eerste zes maanden in dit land was ik elke zaterdag depressief. Dit is wat er met me 
gebeurde wat mijn vader zijn betreft, de manier waarop ik vader was voor mijn kinderen moest 
dramatisch veranderen hier in de stad. Want ik was geen stadsmens, ik ben nog steeds geen 
stadsmens, ik geef er de voorkeur aan vader te zijn op het platteland. Ik geef er de voorkeur aan 
vader te zijn voor mijn kinderen ergens waar er ruimte is, maar die is hier niet, en daar werd ik 
depressief van. En het duurde een poos voor ik besefte, het is zaterdag en ik werk nu niet, en 
de school kan ik ook niet de schuld geven. Ik ben depressief, waarom?, en ik realiseerde me 
eindelijk dat het kerngedeelte van mij, waarin mijn identiteit als vader was echt heel erg in een 
worsteling zat omdat ik niet kon doen wat ik wilde doen. 

Er waren drie dingen die me daaruit hielpen: 

1 creatief zijn 

In het begin van de overgang is creativiteit heel moeilijk om in te komen. We vroegen aan een 
van onze jeugdpastors bij de YMCA welke families het goed leken te doen. Welke gezinnen 
leken het goed te doen? En we leerden die kennen en hierdoor kwamen we uit de bubbel met 
onze kinderen en kinderen van hun leeftijd en het te weten komen wat die deden. We willen 



praten met al die gezinnen die meer ervaring hebben en hier al langer wonen en het goed lijken 
te hebben. En dus vroegen we hun dit, hoe gaat het, hoe heb je het aangepakt en dat was 
fantastisch. We hebben zoveel geleerd. En dus vroegen we ook andere ouders, wat doen jullie 
aan leuke dingen hier, en bedenk wel  wat voor het ene gezin werkt hoeft niet altijd te werken 
voor jouw gezin. En er zijn dingen die gezinnen buitenshuis doen en die ons gezin niet doet, dat 
voor ons niet werkt.. En dat is prima. We benutten de ervaring van andere gezinnen maar we 
worden er niet door geleefd, door de ervaring van andere gezinnen, snappen jullie dat? Ons 
gezin is creatief, of probeert creatief te zijn in deze dingen. We doen van de klippen in het 
zwembad springen, er is een5m hoge plank en een 10 m. plank, en het was geweldig, alleen 
toen ze sprong brak mijn dochter een tand, maar ze voelde zich helemaal te gek, maar het was 
wel zeg het niet tegen mamma, we deden schaatsen, rotsklimmen. 
In de USA zouden we naar publieke parken gaan waar je niet voor hoeft te betalen. Terwijl hier 
moet je er voor betalen, maar wat dan nog, dan betalen we er maar voor. Dan moeten we er 
geld voor zien te krijgen om dit te doen. En het helpt om niet depressief te zijn op 
zaterdagmorgen. Speciaal op zaterdagmorgen gaan we leuke dingen doen. We gaan elke 
woensdagmorgen naar de  sportschool met de kinderen na het ontbijt. Omdat ik vaak werk op 
zondagmorgens houd ik een aantal uren vrij op de woensdagmorgen, waarin ik niet werk en 
met de kinderen op pad ga. In de USA had ik twee banen, werkte zo’n 60 uur/week en elke 
woensdagmorgen gingen we bagels eten met chocolademelk en dat is nog steeds goed, elke 
woensdagochtend met de regelmaat van de klok ga ik met mijn kinderen op pad, het is een 
punt van contact. Het is een gedeelde ervaring die regelmatig terugkomt en dat is geweldig, en 
allemaal nadat ik die dingen bewust was, mezelf een mislukkeling voelde en er wat tegen ben 
gaan doen. We zijn op een mannenuitstapje geweest, we zijn op een meisjesuitstapje geweest 
naar een witte olifant en het was geweldig, het was heel goed. Er zijn dingen die je kan doen, je 
moet alleen creatief zijn. 

b) wees gek 

Ik ben er zeker van dat de Cambodjanen denken dat je gek bent; als ze ons met zijn allen met 
een moter door een diepe watergeul zien rijden buiten ons huis, want het is net zoiets als een 
jetski, recht door de overstroomde straten, het is cool en de kinderen vinden het geweldig en 
schreeuwen van plezier. We hebben veiligheidslijnen aangebracht en spelen badminton op het 
dak, we hebben een pingpongtafel gekocht. Zulke dingen zijn er allemaal, wees gewoon creatief 
en bedenk dingen die je kan doen met je gezin om plezier te hebben en bekijk het eenvoudig 
als uitgegeven kleingeld. Als je geld moet uitgeven om een gezamenlijke belevenis met je gezin 
te hebben, dan doe dat en als je niet genoeg geld hebt om dat te doen dan moedig ik je aan 
daar geld voor te verzamelen. 
Als je duurzaam wil zijn in Cambodja, dan wil ik niet dat jouw kinderen, dat mijn kinderen 
opgroeien  denkende dat de belangrijkste vraag  rond het wel of niet gezinspret hebben is, wat 
zullen onze sponsors ervan denken. Laat me dit opnieuw zeggen, als de vraag die jij jezelf stelt, 
voordat je geld besteed om samen met je kinderen dingen te beleven, als de vraag die in je 
brein omhoog komt, voordat je geld besteed met je gezin is wat zullen onze sponsors denken, 
dan is dat dodelijk, het is de verkeerde vraag en het zal jou stuk maken  en je gezin. En als je 
kinderen je dat horen zeggen terwijl ze opgroeien, dat jij je eerst afvraagt wat zullen de sponsors 
ervan denken voordat je iets met ze gaat doen, dan zullen wij ze in ons kantoor bij Living Well 
op een dag zien omdat het hun zal verscheuren, dit is dus ernstig. 

Ten laatste, Goed leven in Cambodja psychologisch 

Ik ben een pastoraal raadgever, ik ben geen bevoegde professionele raadgever, maar dit kan ik 
je meegeven, in de wereld van psychologen, zowel als bij Living Well bestaat terugkoppelen, we 
hebben er allemaal over gehoord. Terugkoppelen, coachen en raadgeven. Terugkoppelen is 
verwerken van iets uit het recente verleden, iets dat in het recente verleden gebeurd is en dat 



moet je met iemand verwerken via terugkoppelen zodat je verder kunt. Coaching is het 
beschouwen van dingen in de toekomst, hoe zal ik verder gaan, hoe kan ik betere beslissingen 
maken en ik zie raadgeven als iets als verwerken van wat dan ook, het kan uit je verleden zijn, 
iets wat in de toekomst ligt of wat dan ook.. En soms hebben we het een of het ander nodig en 
er zijn tijden geweest dat Elisabeth en ik echt ons voordeel gedaan hebben met pastorale 
raadgeving en professionele raadgeving. Soms, we zijn nu twee keer  naar Thailand geweest, 
voor een midterm sabbattijd, twee weken een persoonlijke sabbattijd voor ons gezin in 
Thailand, en we doen dat met een pastorale raadgever, speciaal als je over ons leest online kun 
je dat zien. Ik kan zeggen, zonder aarzeling, dat wat ook uit onze schrijfbediening komt, door 
een week lang intensieve tijd van pastorale raadgeving, zoals we ook in Colorado deden komt. 
Voordat we hier terecht kwamen, als we dat niet gedaan hadden, hadden we geen innerlijke 
genezing gehad. Het is een proces. Ik denk niet dat we dan online geweest zouden zijn, of wat 
dan ook aan het doen wat we nu doen, ik denk dat we dan zeker niet bij Living Well geweest 
zouden zijn. 
Ten laatste, en dat is wat we allemaal herkennen is wat we onderliggende emoties noemen, dat 
is heb ik contact met mijn emoties. Hoe voel ik over wat ik voel, het is als een puzzel, je kan die 
exact zagen, maar deze vraag zou ik willen Dat je die voor jezelf nagaat, hoe voel ik over wat ik 
voel? 

Bijvoorbeeld, iemand heeft een emotie, zoiets als boosheid voelen. Hoe voel je je daaronder, 
hou je van de macht daarin, ik voel me dan krachtig, ik voel me dan sterk.  
Een andere persoon zou kunnen zeggen dat hij zich daardoor een slecht persoon voelt, een 
slechte christen, ik zou me zo niet mogen voelen, ik moet het beter doen, ik ben een 
familiemens. Het draait allemaal om emoties. Beide moeten verschoven worden naar een meer 
Bijbelse kijk op emotie, op boosheid, want beide benaderingen waren verkeerd. Ik hou van 
boosheid, ik voel me een slecht persoon, ik voel me een mislukking, beide verhinderen je van 
het echt met je emoties om te gaan, en je moet echt met emoties om kunnen gaan. Want hoe is 
er met je emoties omgegaan toen je opgroeide. Ook dat heeft een effect op je leven. Groeide je 
op in een emotie begeleidend thuis of in een emotie wegschuivend thuis. Een emotie 
begeleidend thuis is een thuis waar je in staat bent dingen te voelen, waar je geleerd wordt hoe 
dingen te voelen. Emoties in een emotie begeleidend thuis zijn veilig, emoties doen mensen 
geen pijn, je mag voelen. Je wordt zelfs geleerd hoe er mee om te gaan als je grote gevoelens 
hebt, als je in zo’n soort gezin opgroeit, dat is geweldig goed voor je, maar de meeste mensen 
hebben dat niet. In een emotie wegschuif familie krijg je te horen, wees niet verdrietig, wees niet 
boos, voel niet wat je voelt, emoties zijn niet veilig, als mensen grote emoties hebben wordt ik 
gekwetst, ik kwets andere mensen als ik grote emoties heb. Zo’n soort thuis, zo’n soort gezin 
kan erg gewelddadig zijn, of kan heel erg terneerdrukkend zijn. Hoe dan ook je hebt geen idee 
hoe je op een goede manier effectief om moet gaan met de emoties die je voelt. 
Dus de eerste stap is om te erkennen dat dit de manier is waarop je er mee omgaat, dat de 
manier waarop je er op reageert is dat emoties eng zijn, emoties slecht zijn, dat ze nooit iets 
goeds voortbrengen, dat ze alleen maar mensen kwetsen. Wat zou goed zijn voor je, hier in 
Cambodja? Als er onenigheid is tussen een man en zijn vrouw, of tussen vrienden, of een 
cultuurverschil waar de ene persoon iets heeft van emoties zijn geweldig, vertel me wat je voelt 
zelfs als je boos op me bent, vertel me hoe je je voelt zodat we er iets mee kunnen doen en de 
reactie van de andere persoon is emoties zijn slecht, emoties zijn verschrikkelijk er komen alleen 
slechte dingen uit voort, de enige emotie die ik met je kan delen is ik ben blij, met mij gaat het 
goed, hoe gaat het met jou? 

En als je dit niet herkent, die emotie onder die lach, die kijk ik ben blij afscherming, dat onder die 
actie een zeer hoge mate van emotie zit die effect heeft op jou en op de persoon waarmee je 
praat, dan vlieg je blind, je moet dit onderkennen, speciaal in een land als dit waar zoveel van 
de mensen waarmee we werken opgevoed zijn in een emotie wegschuivend thuis, waar 
emoties niet veilig waren en emoties niet goed waren. Emoties kunnen onrust bij mensen geven, 



er is geen goed of fout, je moet je er gewoon bewust van zijn wat wat is en waar jezelf vandaan 
komt. 

Dus hoe voel ik over hoe ik me voel en waarom en eerlijk gezegd is dit wat ik veel doe bij Living 
Well, helpen om te zien wat hun emoties zijn en wat er speelt. 
Binnen het Christendom geven we ook om emoties. Is het veilig, ik praat hier ergens over en is 
het een plaats die veilig is, om boos te voelen, is het ok om verdrietig te zijn of is mijn verdriet 
het tonen van een gebrek aan geloof. Is het ok om te rouwen, of juist niet. Ik stel deze vragen 
gewoon en ik vraag jullie om jezelf die vraag ook te stellen. Wat gebeurd er op een dieper 
niveau, waarom benader ik emoties op die manier en is dat goed of moet ik dat veranderen, 
daar gaat het om. En ik besef dat ik snel ga, en ik zou willen dat jullie er in kleine groepjes over 
napraten.


