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Ik laat jullie vandaag dus kiezen tussen 

leven en dood, tussen beloning en straf. 

De hemel en de aarde horen wat ik zeg: 

Kies voor het leven! Kies voor jullie toekomst,

 en voor de toekomst van je kinderen! 

Deuteronomium 30:19
 (Bijbel in Gewone Taal)
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Het thema keuzes heeft me in de afgelopen jaren veel bezig-
gehouden. Er is geen dag waarin je niet met keuzes te maken krijgt, 
of het nu is in gesprekken met vrienden, pastoraal werk of in je 
eigen leven.  
Keuzes kunnen je leven ‘maken of kraken’. Daarom is het zo 
belangrijk dat je hier heel bewust mee omgaat.

Het thema is zo veelomvattend dat ik soms het gevoel had dat ik 
een boek aan het schrijven was over ‘hoe te leven’. Geen wonder 
dat het me veel tijd heeft gekost. Ik schreef dit boek niet als een 
expert in het maken van goede keuzes; sommige dingen heb ik 
geleerd door de fouten die ik maakte. Misschien helpt mijn boek 
jou om deze fouten te vermijden.

In zekere zin kun je dit boek beschouwen als een vervolg op mijn 
boek ‘Gods stem horen’. Horen heeft alleen zin als je er ook naar 
handelt. Om die reden heb ik ernaar gestreefd om dicht bij de 
praktijk van het dagelijks leven te blijven.  
De vragen aan het einde van elk hoofdstuk kunnen je helpen om 
de inhoud op je eigen situatie toe te passen en het boek eventueel 
samen met anderen te lezen.

Ik bid dat dit boek je inspireert om keuzes te maken die je leven 
verrijken.

Hanneke van Driel-van Dam
Voorjaar 2023, Walberton, Engeland

VOORWOORD
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Onze keuzes hebben meer invloed 
dan we vaak beseffen. In dit eerste 
gedeelte ga ik in op de rol die keuzes 
in ons leven spelen.



13

Hoe laat ging je wekker vanmorgen? Stond je direct op of zette je de 
wekker op snooze, zodat je nog even kon blijven liggen? Nam je een 
douche? Zo ja, welke douchegel gebruikte je? Heb je je haar gewassen 
of niet? Welke kleren trok je aan? Heb je ontbeten? Muesli, boter-
hammen, cornflakes? Toen je vertrok, pakte je de fiets, de auto, of 
nam je de trein? Wat nam je mee? Was je vandaag vriendelijk tegen 
je huisgenoten of juist kortaf? Wat zijn je plannen voor de rest van 
de dag, of voor deze week?
Wij mensen maken voortdurend keuzes. Wetenschappers schatten 
dat een gemiddelde persoon dagelijks ongeveer 30.000 beslissingen 
neemt. Bewust en onbewust. 
Het vermogen keuzes te maken is deel van ons DNA. God heeft ons 
gemaakt naar Zijn beeld. Hij gaf ons een voorstellingsvermogen en 
de mogelijkheid om te kiezen. Onze besluiten geven vorm aan onze 
dag. En aan ons leven. 
Veel besluiten zijn gaandeweg deel geworden van ons gewoonte-
patroon. We hebben allemaal bepaalde routines en schakelen daarmee 
als het ware de automatische piloot in. Andere beslissingen vergen 
enige aandacht: Zal ik dat blauwe of dat witte T-shirt aantrekken? Of nog 
wat meer denkwerk: Zal ik naar die baan solliciteren?
Ons leven van vandaag is gevormd door beslissingen die we in het 
verleden hebben genomen. Waar woon je? Met wie? Heb je een baan? 

1. ONS DNA
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Zo ja, waar werk je? 
Hoewel we niet alles in ons leven zelf in de hand hebben, kunnen we 
vaststellen dat de situatie waarin wij ons bevinden veel te maken heeft 
met eerder gemaakte keuzes.

Bijvoorbeeld: Ik werd vanmorgen wakker in een groot wit ‘farm house’ 
in Zuid-Engeland. Ik heb een douche genomen en me lekker warm 
aangekleed omdat ik vandaag thuis werk en het vrij koud is. Daarna 
ben ik naar beneden gegaan. Hugo en ik wonen hier samen met Ben 
en Anna (onze zoon en schoondochter). We hebben op dit moment 
een Braziliaans gezin en een Spaans meisje in huis. Je komt dus steeds 
wel iemand tegen in de keuken of de gang en je hoort verschillende 
talen. Anna en ik hebben de vuilnisbakken buitengezet (wat een kleine 
wandeling betekent, want we wonen midden tussen de velden) en 
daarna samen ontbeten. Sara, het Spaanse meisje, ging net de deur uit 
om in een café te werken. We hebben even met haar gekletst voordat 
ze wegfietste. Daarna heb ik in mijn Bijbel gelezen (wat ik meestal voor 
het ontbijt doe) en wat praktische regeldingen gedaan voor ik in mijn 
werkkamer achter de computer ging zitten om verder te schrijven.
Tien jaar geleden zag mijn leven er totaal anders uit. Ik werd ’s morgens 
wakker in mijn flat op het Mongoolse platteland, waar ik als zendeling 
werkte. Ik deelde mijn flat met een paar Mongoolse meisjes. In plaats 
van het gezang van merels en het krijsen van zeemeeuwen, hoorde ik 
het geblaf van straathonden of het geroep van de herdersjongen die 
buiten melk verkocht. 
Toen ik in januari 2012 ja zei op Hugo’s huwelijksaanzoek wist ik dat 
deze keuze verregaande consequenties zou hebben. Het betekende 
dat ik Mongolië na meer dan 12 jaar zou verlaten en ook HELP, de 
organisatie waarvoor ik al die jaren had gewerkt. Ik zou verhuizen 
naar Engeland, de vrouw van een voorganger worden en stiefmoeder 
van Ben en Katie. Ik zou voortaan overwegend Engels spreken, links 
rijden in het verkeer, in ponden betalen, veel sterke thee met melk 
geserveerd krijgen en hopelijk nieuwe vriendschappen opbouwen. 
Eén beslissing, zoveel gevolgen. Onze verhuizing naar Walberton 
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O n s  D N A

Farm, twee jaar geleden, betekende opnieuw verandering. Ineens 
hadden we veel meer ruimte, maar ook meer mensen met alles wat 
daarbij komt kijken. Grote stappen, maar ik ben blij dat we ze gezet 
hebben.  

De oorsprong
God gaf mensen vanaf het begin van hun bestaan de mogelijkheid 
om te kiezen. Adam mocht namen kiezen voor de dieren om hem 
heen, hij en Eva konden kiezen hoe ze omgingen met de schepping en 
besluiten God al dan niet te gehoorzamen. God zette twee bijzondere 
bomen in het hart van het paradijs. De boom van leven en de boom 
van kennis van goed en kwaad. God liet hun ook weten dat hun keuze 
om wel of niet van die laatstgenoemde boom te eten grote gevolgen 
zou hebben. 
In Deuteronomium 30:15 zegt God tegen zijn volk: ‘Zie, Ik heb u heden 
het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.’ Hij gaf 
zijn volk de keus.
God heeft, toen Hij de mens maakte, altijd partnerschap op het oog 
gehad. Hoewel Hij oneindig veel machtiger, wijzer en sterker is dan 
wij, wil Hij met ons samenwerken. Met keuzevrijheid geeft Hij ons als 
het ware een deurknop in handen, waarmee een grote deur geopend 
of gesloten kan worden. God kan zoveel meer dan wij, maar met 
onze keuzes kunnen wij de deur in beweging brengen. Een deur 
gaat doorgaans niet open of dicht zonder dat wij een keuze maken. 
Daarmee geeft Hij ons een enorme verantwoordelijkheid en invloed. 
Ik denk dat het vermogen om keuzes te maken het machtigste 
instrument is dat mensen ter beschikking staat. Wij kunnen kiezen 
voor licht of duister, goed of kwaad; wij kunnen opbouwen of 
afbreken. Waarschijnlijk zullen we de reikwijdte van de conse-
quenties, de mogelijkheden en de risico’s van deze keuzevrijheid 
nooit volledig kunnen bevatten. 

De belangrijkste keus die wij in ons leven maken, is de keus God al 
dan niet te volgen. Dit besluit ligt ten grondslag aan alle andere beslis-
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singen die we nemen en heeft letterlijk eeuwige consequenties. Het 
evangelie legt duidelijk uit hoe we gered kunnen worden: geloof in 
Jezus, de Zoon van God, vraag vergeving voor je zonden en geef je 
leven aan Hem. De keus is aan jou. Er worden geen grote offers of 
gecompliceerde rituelen gevraagd, maar er is ook geen alternatief 
voor deze basale beslissing. 
Hoe je leven, je toekomst en je eeuwige bestemming eruitzien, hangt 
af van beslissingen die je vandaag neemt.

OM OVER NA TE DENKEN

•  Hoe geef ik vorm en richting aan mijn leven door de keuzes die ik maak?
•   Welke keuzes uit het verleden hebben een grote invloed gehad op mijn leven 

van vandaag?
•  Heb ik de keuze voor een leven mét God al gemaakt?
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Wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Hij gaf de mensen vanaf het 
begin het vermogen om gezag uit te oefenen, creatief te zijn en lief te 
hebben. Voor al deze dingen is het maken van keuzes noodzakelijk.

Gezag

‘Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van Uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd.’
Psalm 8:5-7

Omdat we naar Gods beeld zijn gemaakt, delen we in Zijn autoriteit 
om keuzes te maken en invloed uit te oefenen op ons leven, op dat van 
anderen en op onze omgeving. God gaf de mens de opdracht over de 
schepping te heersen (zie Genesis 1:28). Zonder het vermogen keuzes 
te maken, hebben we geen autoriteit maar zijn we overgeleverd aan 
de omstandigheden.
Veel mensen stellen de vraag: ‘Als er een God is, waarom is er dan 
zoveel ellende in de wereld?’

2. WA AROM GAF GOD 
ONS HET VERMOGEN 

OM TE K IEZEN?


