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Wonderen; zo af en toe mag ik er eentje 
meemaken. Dan gebeurt er iets bijzonders 
waarin je heel duidelijk Gods hand ziet. Ik zie 
eerlijk gezegd meer wonderen gebeuren door 
processen (van soms meerdere jaren) dan 
door eenmalige gebeurtenissen. Hier volgen 
enkele ervaringen van het afgelopen jaar.

a. Iemand is gewend zich ongenuanceerd uit 
te drukken. Misschien heeft hij de Bijbelse 
waarheid wel aan zijn kant, maar berokkent 
hij door zijn krasse uitspraken nogal wat emo-
tionele schade bij anderen. We bidden ervoor, 
we praten erover en helpen hem met een 
coach. Gelukkig: hij is corrigeerbaar! Dankzij 
Gods genade zien we hem veranderen. Hij 
leert stapje voor stapje empathisch te luis-
teren. Daardoor ontdekt hij hoe hij het beste 
om kan gaan met overtuigingen die niet direct 
aansluiten bij zijn eigen mening. 

b. Een ongelovige vrouw die haar huwelijk 
langzamerhand ziet vastlopen. Op het mo-
ment dat ze het echt niet meer ziet zitten, gaat 
ze naar haar christelijke buren om te vragen 
of die voor haar willen bidden. Dat doen ze, 
maar ze nemen haar ook mee naar Celebrate 
Recovery waar ze in een 100% vertrouwelijke 
omgeving kan vertellen wat ze ervaart in het 
dagelijks leven. Ze komt tot geloof, laat zich 
dopen en gaat geestelijk groeien en bloeien. 
De problemen gaan niet direct voorbij. Haar 
echtgenoot kiest ervoor om te vertrekken. 
Maar ze ervaart dagelijks kracht van Boven 
en iedereen in haar omgeving ziet en merkt 
dat God het verschil in haar leven maakt. 
Ondertussen is ze een getuige geworden 
waar menig christen jaloers op kan zijn.

c. De gemeente zit in zak en as. Er is nogal 
wat voorgevallen, want meningsverschillen 
over ethische kwesties hebben bij veel ge-
meenteleden diepe voren getrokken. Pro en 
contra stonden niet alleen lijnrecht tegenover 

elkaar, maar het was zelfs moeilijk om sa-
men verder te gaan. Na het inzetten van een  
Bijbels verzoeningstraject en veel individuele 
gesprekken is er een kentering gekomen. Er 
zijn na vele jaren voor eerst weer mensen 
gedoopt in deze gemeente. Er komen weer 
wat gasten in de diensten en de gemeente 
herpakt zich.

d. Zomaar in een middelgrote stad staat  
iemand op die geraakt wordt als zij hoort dat 
er jaarlijks tientallen mensen, die graag willen 
deelnemen aan het CR programma, moeten 
worden teleurgesteld. Simpelweg omdat er 
in die omgeving nergens een kerk is waar zij 
terecht kunnen. Met wat ondersteuning vindt 
ze uiteindelijk 17 mensen die mogelijk willen 
gaan helpen met de start van het programma. 
Nog voor het einde van dit jaar gaan we met 
elkaar een definitief besluit nemen. Persoon-
lijk ervaar ik het als een wonder als er van 
dit soort ‘Nehemia’s’ opstaan die niet kunnen 
aanzien, ‘dat de muren van de stad in puin 
liggen’.

e. Een gerenommeerd zakenman en zijn 
vrouw nemen samen deel aan de cursus Je 
Geld en Je Leven. Ze denken na over de  
Bijbelse principes die ze aangereikt krijgen en 
over de feiten die ze in hun omgeving waar-
nemen. Die laten zien dat er steeds vaker 
een beroep wordt gedaan op de diaconie in 
hun kerkelijke gemeente. In overleg met hun 
kerkenraad stellen ze vast dat er weinig Bij-
belkennis is op het terrein van rentmeester-
schap. En ook weinig kennis op het terrein 
van redelijk basale budgettering in het gemid-
delde gezin en bij alleengaanden. Gevolg: 
een nieuwe cursus in dezelfde plaats, waarbij 
ruim de helft van de kerkenraad aanschuift en 
veel deelnemers in de evaluatie aangeven, 
dat ze dit een meer dan waardevolle invester-
ing vonden in hun geestelijke en praktische 
leven. 



Dankonderwerp: 
Mogen ervaren dat het werk door God 
wordt gezegend.

Gebedsonderwerpen: 
Gods leiding voor de toekomst. Dat 
God die mensen, die kerken, die orga-
nisaties op mijn pad brengt, waar ik 
dienstbaar kan zijn…
Gods wijsheid om mensen en kerken 
door moeilijke situaties heen te hel-
pen.
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f. “Weet u wat ik met uw preken doe?” Wel-
licht keek ik haar verbaasd aan toen ze me 
die vraag stelde. Ze liet me een mapje met 
een stapeltje A-4tjes zien en bladerde er-
doorheen. Ik herkende veel van mijn eigen 
uittreksels, maar zag ook voor mij onbe-
kende samenvattingen. Ze liet me vrijmoedig 
de aantekeningen zien op elk papiertje. Ze 
had daarbij zorgvuldig opgeschreven wat de 
Heilige Geest op haar hart had gelegd om 
te veranderen. Compleet met een soort van 
registratie in hoeverre ze haar voornemen al 
had toegepast. Ze noemde een paar dingen 
op die mij diep onder de indruk deden komen 
van de tekst dat Gods Woord als een twee-
snijdend scherp zwaard is. Hier was iemand 
die echt met de preken aan de slag ging!  Dat 
was duidelijk. Uit de dingen die ze benoemde 
trok ik de voorzichtige conclusie dat ze in  
ieder geval wekelijks groeide in liefde, genade 
en geestelijke vrucht. 

Misschien denk je: zijn dit wonderen? Mis-
schien niet zo spectaculair als een blinde die 
weer kan zien  of een dode die opstaat uit 
het graf. Maar ik ervaar het wel degelijk als 
wonderen. Het is immers geen mensenwerk, 
maar Gods werk!

Onderweg naar huis ervaar ik vaak een diepe 
dankbaarheid en vreugde, dat God doorgaat 
met zijn plan. Voor het geval dat je denkt dat 
er alleen maar meewind en voorspoed is… 
Nee! Ook ik heb te maken met geestelijke 
strijd... Mensen die verdeeldheid zaaien. 
Plannen, die mislukken. Toch overheerst de 
dankbaarheid. Ik voel me een soort pelgrim. 
Steeds op weg naar de volgende taak en uit-
daging. En ook altijd weer tegen God zeggen: 
‘Waar wilt U dat ik dienstbaar ben?’

Hartelijke groeten 
van Jan en Marjan Baan

Thuis
Gedurende dit jaar zijn er twee dingen om 
te memoreren: op 13 maart zijn we opa en 
oma geworden van Ethan en aan het begin 
van de zomervakantie haalde de moeder van  
Marian de mijlpaal van 90 jaar. Marian gaat 
vaak op bezoek in het verzorgingstehuis, 
want ma wordt steeds afhankelijker van de 
mensen in onze haar omgeving.
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