
Hoofdstuk	  35	  

Religie	  

	  

“Ik	  ben	  de	  HEERE,	  uw	  heelmeester”	  

	   	   	   	   Exodus	  15:	  26	  

	  

De	  betekenis	  die	  we	  aan	  pijn	  geven	  is	  van	  groot	  belang;	  waarom	  hebben	  we	  pijn	  en	  waar	  

komt	  die	  vandaan?	  Soms,	  zoals	  wanneer	  je	  je	  enkel	  verstuikt	  is	  het	  hoe	  en	  waarom	  wel	  

duidelijk.	  Maar	  als	  je	  met	  het	  verstrijken	  van	  de	  tijd	  steeds	  meer	  last	  krijgt	  van	  je	  

rechterschouder,	  zonder	  dat	  er	  een	  duidelijke	  oorzaak	  is,	  dan	  zal	  je	  je	  gaan	  afvragen:	  

waarom?	  

<	  Plaatje	  van	  gekruisigde	  Jezus	  >	  

Binnen	  de	  verschillende	  religies	  die	  we	  op	  deze	  aarde	  kennen,	  is	  	  betekenisgeving	  van	  pijn	  

erg	  belangrijk.	  De	  vraag	  die	  vaak	  gesteld	  wordt	  is:	  ‘waarom	  lijden	  wij	  en	  waarom	  is	  er	  pijn?’	  

Het	  menselijk	  lijden	  en	  pijn	  wordt	  binnen	  het	  Christelijke	  geloof	  vaak	  uitgelegd	  in	  termen	  

van	  ‘zonde’	  of	  ‘straf’.	  We	  kennen	  hiervoor	  het	  op	  ‘pijn’	  gelijkende	  Latijnse	  woord	  ‘poena’,	  

wat	  ‘straf’	  of	  ‘pijn’	  betekent.	  Toen	  Adam	  en	  Eva	  hadden	  gezondigd	  door	  te	  eten	  van	  de	  

verboden	  vruchten	  gaf	  God	  Eva	  te	  kennen:	  “Ik	  zal	  zeer	  vermenigvuldigen	  uw	  smart,	  namelijk	  

uwer	  dracht;	  met	  smart	  zult	  gij	  kinderen	  baren”	  (Genesis	  3:	  16).	  In	  sommige,	  orthodox-‐

christelijke	  gemeenschappen	  worden	  ziektes	  en	  pijn	  nog	  steeds	  gezien	  als	  een	  straf	  van	  God	  

en	  moedigen	  zij	  impliciet	  aan	  tot	  een	  nog	  Godvrezender	  levensstijl.	  

Een	  andere	  invulling	  die	  de	  Bijbel	  geeft	  aan	  pijn	  is	  dat	  pijn	  een	  beproeving	  vormt.	  Dit	  wordt	  

bijvoorbeeld	  geïllustreerd	  in	  het	  verhaal	  van	  Job.	  Job	  werd	  op	  de	  proef	  gesteld	  door	  God	  en	  

raakte	  alles	  wat	  hem	  dierbaar	  was	  kwijt,	  tot	  en	  met	  zijn	  kinderen.	  Toen	  Job	  zag	  en	  hoorde	  

wat	  hem	  was	  overkomen	  “…	  stond	  Job	  op,	  en	  scheurde	  zijn	  mantel,	  en	  schoor	  zijn	  hoofd,	  en	  

viel	  op	  aarde,	  en	  boog	  zich	  neder.	  […]	  De	  HEERE	  heeft	  gegeven,	  en	  de	  HEERE	  heeft	  genomen;	  

de	  Naam	  des	  HEEREN	  zij	  geloofd!”	  (Job	  1:	  20-‐21).	  Het	  bekendste	  lijdensverhaal	  uit	  de	  Bijbel	  



is	  de	  kruisiging	  van	  Jezus,	  “die	  ons	  de	  verlossing	  heeft	  gebracht,	  de	  vergeving	  van	  onze	  

zonden”	  (Kolossenzen	  1:	  14).	  De	  pijn	  van	  Jezus,	  diens	  vernederingen	  en	  uiteindelijke	  dood	  

hadden	  tot	  doel	  om	  de	  zonden	  van	  de	  mensheid	  op	  zich	  te	  nemen.	  	  

Er	  zijn	  culturen	  waar	  pijn	  wordt	  gezien	  als	  een	  manier	  om	  nader	  tot	  God	  te	  komen.	  Door	  

middel	  van	  rituele	  zelfkastijding	  wordt	  de	  pijn	  opgeroepen.	  Het	  wordt	  vaak	  gedaan	  om	  zich	  

te	  zuiveren	  van	  zonden.	  Zelfkastijding	  komt	  in	  onze	  Westerse	  maatschappij	  niet	  veel	  meer	  

voor.	  	  

<	  Plaatje	  van	  zichzelf	  kastijdende	  man	  >	  

Veel	  mensen	  bidden	  voor	  de	  gezondheid	  van	  zichzelf	  en	  anderen.	  In	  de	  meeste	  kerken	  

wordt	  ‘s	  zondags	  samen	  gebeden	  voor	  de	  zieken	  in	  de	  gemeente.	  Door	  te	  bidden	  hoopt	  men	  

nader	  tot	  God	  te	  komen	  en	  kan	  men	  bijvoorbeeld	  vragen	  om	  van	  zonden	  te	  worden	  verlost	  

of	  om	  steun	  of	  genezing.	  Veel	  mensen,	  religieus	  of	  niet	  religieus,	  bidt	  wel	  eens.	  De	  

wetenschap	  heeft	  ook	  wel	  eens	  geprobeerd	  om	  het	  effect	  van	  bidden	  te	  onderzoeken.	  Er	  is	  

bijvoorbeeld	  veel	  onderzoek	  gedaan	  om	  te	  kijken	  of	  er	  een	  verschil	  is	  tussen	  een	  groep	  

zieken	  waarvoor	  wél	  gebeden	  werd	  en	  een	  groep	  zieken	  waarvoor	  níet	  gebeden	  werd.	  

(William	  Harris,	  1999)	  De	  zogenaamde	  ‘bidders’	  kregen	  persoonlijke	  gegevens	  van	  mensen	  in	  

het	  ziekenhuis	  en	  daar	  werd	  dan	  meestal	  een	  aantal	  keren	  per	  dag	  voor	  gebeden.	  Vaak	  werd	  

er	  gebeden	  voor	  mensen	  die	  geopereerd	  waren	  aan	  het	  hart.	  Twee	  groepen	  patiënten	  

werden	  via	  loting	  verdeeld	  in	  een	  groep	  waarvoor	  werd	  gebeden	  en	  een	  groep	  waarvoor	  dit	  

niet	  gebeurde.	  De	  patiënten	  waren	  niet	  op	  de	  hoogte	  dat	  ze	  in	  een	  studie	  zaten	  (of	  deze	  

studieopzet	  ethisch	  gezien	  juist	  is	  valt	  dan	  ook	  zeer	  te	  betwijfelen!)	  De	  resultaten	  van	  de	  

onderzoeken	  waren	  wisselend;	  soms	  was	  er	  een	  klein	  effect	  en	  soms	  geen	  enkel	  effect.	  In	  

één	  studie	  was	  nog	  een	  derde	  groep	  toegevoegd;	  dit	  was	  een	  groep	  patiënten	  waarvoor	  wél	  

werd	  gebeden	  en	  die	  daarvan	  ook	  op	  de	  hoogte	  waren.	  Tussen	  de	  twee	  groepen	  waarvoor	  

werd	  gebeden	  –	  maar	  dit	  niet	  wisten	  –	  waren	  weinig	  verschillen.	  Maar	  bij	  de	  groep	  mensen	  

die	  wél	  wisten	  dat	  er	  voor	  hen	  werd	  gebeden	  traden	  juist	  meer	  complicaties	  op!	  De	  

onderzoekers	  opperden	  dat	  als	  iemand	  weet	  dat	  er	  gebeden	  zou	  worden	  dit	  wellicht	  met	  

meer	  stress	  gepaard	  zou	  gaan	  in	  plaats	  van	  geruststelling.	  Het	  is	  buitengewoon	  moeilijk	  om	  

het	  effect	  van	  bidden	  vast	  te	  stellen,	  omdat	  we	  niet	  goed	  weten	  wat	  we	  onderzoeken.	  

Bidden	  blijft	  iets	  persoonlijks;	  elke	  persoon	  bepaalt	  onbewust	  zelf	  of	  hij	  wel	  of	  niet	  steun	  



ondervindt	  van	  bidden.	  En	  het	  is	  bovendien	  maar	  de	  vraag	  of	  een	  God	  ook	  wenst	  mee	  te	  

werken	  aan	  een	  dubbelblind	  gerandomiseerd	  onderzoek	  naar	  het	  effect	  van	  bidden.	  	  	  

De	  handrem	  van	  Jan	  van	  den	  Bosch	  

De	  laatste	  decennia	  is	  er	  veel	  veranderd	  binnen	  de	  verschillende	  religies	  en	  hoe	  men	  binnen	  

deze	  religies	  omgaat	  met	  pijn.	  Pijn	  wordt	  binnen	  het	  christelijke	  geloof	  nog	  zelden	  geduid	  als	  

straf	  van	  God	  en	  zelfkastijding	  komt	  binnen	  het	  moderne	  christendom	  weinig	  meer	  voor.	  

Binnen	  het	  Hindoeïsme	  wordt	  pijn	  juist	  heel	  vaak	  gezien	  als	  een	  straf.	  Wel	  bidden	  mensen	  

tot	  hun	  God	  om	  Hem	  om	  hulp	  te	  vragen	  als	  er	  sprake	  is	  van	  ziekte	  of	  pijn.	  Hoe	  een	  gelovig	  

Christen	  omgaat	  met	  ziekte,	  tegenslag	  en	  pijn	  kregen	  we	  te	  horen	  van	  Jan	  van	  den	  Bosch,	  

een	  ervaringsdeskundige	  in	  alle	  opzichten.	  Eind	  2010	  verscheen	  Jan	  van	  den	  Bosch	  in	  de	  

media,	  met	  sprekende	  koppen	  in	  de	  bladen:	  ‘Er	  is	  een	  wonder	  gebeurd!’.	  Aanleiding	  

hiervoor	  was	  een	  ‘klein	  ongelukje’	  met	  vreselijke	  gevolgen,	  waarna	  opzienbarend	  snel	  

herstel	  was	  opgetreden.	  

<Foto	  van	  Jan	  van	  den	  Bosch>	  

Jan	  van	  den	  Bosch	  (1950)	  is	  voor	  veel	  mensen	  jarenlang	  hét	  gezicht	  van	  de	  Evangelische	  

Omroep	  (EO)	  geweest.	  Hij	  was	  de	  bedenker	  van	  de	  EO	  jongerendag	  en	  deed	  vele	  

programma’s	  voor	  de	  EO.	  Van	  den	  Bosch	  woonde	  op	  verschillende	  plekken	  in	  de	  wereld,	  

waaronder	  in	  Kampala	  Oeganda.	  Jan	  van	  de	  Bosch	  is	  tegenwoordig	  nog	  iedere	  

zondagochtend	  op	  TV	  te	  zien,	  waar	  hij	  op	  RTL5	  het	  programma	  Hour	  of	  Power	  presenteert.	  

Hij	  is	  tevens	  succesvol	  ondernemer;	  Van	  den	  Bosch	  is	  eigenaar	  van	  een	  grote	  reisorganisatie	  

(Beter-‐uit	  Reizen)	  en	  bezit	  een	  aantal	  vakantieparken.	  Hij	  heeft	  een	  huis	  in	  Amerika	  waar	  hij	  

regelmatig	  verblijft	  en	  doet	  daarnaast	  veel	  aan	  liefdadigheids-‐	  en	  ontwikkelingswerk.	  Je	  zou	  

denken	  dat	  Jan	  van	  den	  Bosch	  geen	  tijd	  heeft	  voor	  een	  pijnprobleem.	  Toch	  overkwam	  het	  

hem	  zomaar,	  op	  een	  regenachtige	  dag	  in	  december	  2010.	  	  

Voor	  het	  interview	  worden	  we	  ontvangen	  in	  zijn	  prachtige	  huis	  in	  Alphen	  aan	  de	  Rijn.	  “Dit	  is	  

mijn	  geboortehuis”	  vertelt	  Jan.	  “Ik	  ben	  de	  oudste	  van	  9	  kinderen	  en	  heb	  dit	  huis	  mogen	  

erven.”	  We	  spreken	  over	  het	  ongeluk	  dat	  plaatsvond	  hier	  in	  ditzelfde	  huis,	  hoe	  hij	  met	  de	  

pijn	  omging	  en	  welke	  rol	  God	  en	  het	  geloof	  hierbij	  gespeeld	  heeft.	  	  



Als	  we	  eenmaal	  zitten	  nestelt	  de	  langharige	  poes	  zich	  voldaan	  knorrend	  tussen	  onze	  benen,	  

en	  begint	  Jan	  zijn	  verhaal.	  “Alles	  begon	  eigenlijk	  met	  die	  poes,	  toen	  in	  december	  2010.	  Het	  

regende	  pijpenstelen	  in	  Alphen	  aan	  den	  Rijn,	  en	  de	  kat	  sprong	  naar	  buiten.	  Ik	  dacht:	  ‘ik	  zal	  

de	  kat	  even	  binnen	  halen,	  anders	  wordt	  die	  kleddernat’.	  Ik	  bewaar	  het	  kattenvoer	  in	  een	  

glazen	  pot,	  ooit	  gekregen	  met	  een	  orchidee	  erin.	  Rammelend	  met	  die	  glazen	  pot	  probeerde	  

ik	  de	  kat	  te	  lokken.	  Terwijl	  ik	  daar	  stond	  te	  rammelen,	  gleed	  ik	  uit	  op	  de	  natte	  tegels.	  Ik	  

dacht	  eerst	  dat	  ik	  mijn	  been	  gebroken	  had,	  die	  lag	  er	  zo	  raar	  bij.	  Vrienden	  die	  op	  dat	  

moment	  bij	  me	  waren,	  keken	  echter	  naar	  mijn	  bloedende	  pols.	  De	  pot	  had	  als	  een	  mes	  door	  

mijn	  rechterpols	  gesneden	  en	  die	  bloedde	  behoorlijk.	  We	  hebben	  gezamenlijk	  mijn	  pols	  

goed	  afgebonden	  en	  we	  zijn	  naar	  het	  ziekenhuis	  gereden.	  Toen	  voelde	  ik	  heel	  duidelijk	  al	  dat	  

ik	  geen	  gevoel	  meer	  had	  in	  mijn	  hand;	  een	  heel	  raar	  gevoel!	  Gelukkig	  woon	  ik	  naast	  het	  

ziekenhuis.	  Nadat	  ze	  daar	  eerste	  hulp	  hadden	  toegepast,	  vertelden	  ze	  me	  dat	  het	  een	  

ernstige	  zaak	  was:	  ‘alles	  is	  stuk,	  we	  sturen	  u	  direct	  door	  naar	  het	  Academisch	  ziekenhuis’.	  

Daar	  werd	  ik	  in	  een	  ambulance	  met	  loeiende	  sirenes	  naartoe	  gebracht.	  Onderweg	  dacht	  ik:	  

‘daar	  staat	  vast	  een	  heel	  team	  op	  me	  te	  wachten	  om	  me	  op	  te	  vangen.’	  Toen	  ik	  daar	  

aankwam,	  viel	  dat	  vies	  tegen.	  Ik	  heb	  eerst	  een	  tijdje	  op	  een	  brancard	  gelegen	  en	  kreeg	  na	  

een	  poosje	  de	  boodschap:	  ‘we	  naaien	  het	  wel	  een	  beetje	  dicht	  en	  kom	  morgen	  dan	  maar	  

terug,	  want	  de	  chirurg	  die	  dit	  zou	  moeten	  opereren	  is	  er	  momenteel	  niet’.”	  	  

“Ik	  dacht	  dit	  is	  niet	  goed;	  dus	  heb	  ik	  mijn	  secretaresse	  gebeld	  om	  te	  vragen	  of	  ze	  de	  beste	  

handchirurg	  van	  Nederland	  voor	  me	  wilde	  opzoeken.	  Even	  later	  vertelde	  ze	  me	  dat	  het	  

ziekenhuis	  in	  Beverwijk	  een	  aparte	  afdeling	  handchirurgie	  had.	  Ik	  was	  zelf	  niet	  helemaal	  

meer	  helder,	  ik	  had	  veel	  bloed	  verloren.	  Maar	  ik	  heb	  toen	  naar	  dat	  ziekenhuis	  gebeld,	  mijn	  

probleem	  voorgelegd	  en	  verteld	  dat	  ik	  erg	  graag	  met	  spoed	  geopereerd	  wilde	  worden.	  Van	  

de	  aanvankelijk	  weinig	  sympathieke	  dame	  aan	  de	  andere	  kant	  kreeg	  ik	  te	  horen	  dat	  iedereen	  

met	  handklachten	  graag	  snel	  geholpen	  wilde	  worden,	  dus	  dat	  zou	  echt	  niet	  lukken.	  Maar	  

toen	  vroeg	  ze:	  ‘ken	  ik	  uw	  stem	  niet	  van	  de	  EO	  en	  van	  de	  Hour	  of	  Power?	  Bent	  u	  die	  Jan	  van	  

den	  Bosch?’.	  ‘Inderdaad,’	  zei	  ik	  ‘dat	  ben	  ik.’	  ‘Nou,	  vooruit	  dan	  maar,’	  zei	  ze,	  ‘u	  en	  uw	  

programma’s	  betekenen	  altijd	  veel	  voor	  me.	  Kom	  dan	  maar	  deze	  kant	  op’.	  En	  dus	  ging	  ik	  

weer	  de	  ambulance	  in,	  door	  naar	  Beverwijk.”	  

“In	  het	  Academisch	  Ziekenhuis	  ben	  ik	  slecht	  geïnformeerd,	  slecht	  te	  woord	  gestaan,	  slecht	  

geholpen	  en	  ik	  heb	  er	  de	  hele	  tijd	  op	  een	  brancard	  gelegen	  terwijl	  er	  niets	  gebeurde.	  Later	  



ben	  ik	  er	  achter	  gekomen	  dat	  die	  chirurg	  pas	  de	  volgende	  dag	  om	  4	  uur	  terug	  zou	  zijn!	  Nou,	  

dat	  had	  mijn	  kansen	  op	  een	  goed	  herstel	  aanzienlijk	  verminderd.	  Ik	  heb	  in	  het	  verleden	  

programma’s	  gemaakt	  over	  medische	  missers,	  dus	  ik	  wist	  een	  beetje	  dat	  ik	  zelf	  ook	  erg	  

moest	  opletten	  in	  een	  ziekenhuis.	  Wat	  mij	  betreft	  was	  dit	  dus	  een	  medische	  misser.	  Het	  is	  

triest	  dat	  dit	  soort	  dingen	  gebeuren	  en	  dat	  mensen	  door	  dit	  soort	  blunders	  de	  dupe	  worden.	  

In	  Beverwijk	  stond	  het	  team	  al	  wel	  klaar	  en	  werd	  het	  gelijk	  een	  spoedoperatie.	  Alles	  werd	  

met	  spoed	  georganiseerd,	  daar	  was	  duidelijk	  dat:	  ‘hoe	  sneller	  we	  zijn,	  des	  te	  beter	  de	  kansen	  

zijn’.	  Ik	  onderging	  de	  operatie	  onder	  lokale	  verdoving	  en	  kon	  dus	  alles	  volgen.”	  

“Al	  tijdens	  de	  operatie	  werd	  me	  wel	  duidelijk	  dat	  het	  er	  niet	  best	  uitzag.	  De	  zenuwen	  en	  

pezen	  waren	  niet	  ‘mooi’	  doorgesneden,	  waardoor	  het	  veel	  moeite	  heeft	  gekost	  alles	  weer	  te	  

repareren.	  Na	  de	  operatie	  werd	  me	  verteld	  dat	  ik	  een	  paar	  dagen	  moest	  blijven	  ter	  

observatie.	  Ik	  heb	  uitgelegd	  dat	  ik	  een	  televisieprogramma	  moest	  voorbereiden	  en	  naar	  huis	  

moest.	  Enkele	  dagen	  later	  zat	  ik	  met	  een	  hand	  in	  dik	  verband	  mijn	  programma	  te	  

presenteren!”	  	  

“Ja,	  en	  toen	  moest	  ik	  verder.	  Ik	  hoorde	  dat	  de	  zorg	  voor	  mensen	  met	  handletsels	  in	  Amerika	  

wellicht	  beter	  zou	  zijn.	  Mijn	  contacten	  geraadpleegd;	  in	  Palm	  Springs	  (California)	  bleek	  een	  

complete	  kliniek	  te	  zijn,	  speciaal	  voor	  handen.	  Drie	  dagen	  na	  de	  operatie	  zat	  ik	  in	  het	  

vliegtuig.	  In	  het	  vliegtuig	  ging	  het	  helemaal	  mis;	  de	  hand	  werd	  enorm	  dik,	  de	  vingers	  werden	  

twee	  keer	  de	  normale	  omvang	  en	  het	  leek	  alsof	  mijn	  hand	  zou	  barsten.	  Toen	  werd	  ik	  echt	  

wanhopig,	  ik	  dacht:	  ‘dit	  komt	  niet	  goed’.	  Het	  is	  het	  enige	  moment	  geweest	  dat	  ik	  pijnstillers	  

heb	  geslikt.	  De	  stewardess	  heeft	  er	  ijs	  op	  gedaan	  en	  omgeroepen	  of	  er	  een	  dokter	  aan	  boord	  

was.	  Helaas	  was	  dit	  niet	  het	  geval.	  Ik	  stierf	  bijna	  van	  de	  pijn.	  Ze	  hebben	  in	  het	  vliegtuig	  de	  

spalk	  zelfs	  open	  moeten	  knippen,	  zo	  dik	  werd	  de	  hand.	  Ja,	  toen	  zag	  ik	  het	  helemaal	  niet	  

meer	  zitten.	  	  

In	  Palm	  Springs	  kwamen	  we	  bij	  een	  groot	  gebouw	  waar	  met	  grote	  letters	  op	  stond:	  ‘Hand	  

Therapy	  Medical	  Center’.	  Zo’n	  enorm	  gebouw,	  en	  dat	  alleen	  voor	  een	  hand!	  Ja,	  toen	  kreeg	  ik	  

mijn	  hoop	  en	  vertrouwen	  terug.	  De	  behandelaars	  daar	  stelden	  me	  gerust:	  ‘Binnen	  een	  paar	  

dagen	  is	  de	  pijn	  weg	  en	  is	  het	  weer	  oké’.	  Ik	  werd	  nogmaals	  geopereerd	  om	  buisjes	  voor	  de	  

zenuwen	  aan	  te	  leggen	  in	  de	  pols,	  zodat	  de	  zenuwen	  beter	  op	  hun	  plek	  kunnen	  groeien.	  Het	  

kwam	  allemaal	  zo	  professioneel	  en	  bevlogen	  over,	  dan	  wil	  je	  zelf	  ook	  graag	  je	  best	  doen	  dat	  



is	  een	  bijzondere	  wisselwerking.	  Het	  beleid	  voor	  wat	  betreft	  revalidatie	  was	  niet	  rusten,	  

zoals	  in	  Nederland,	  maar	  juist	  werken	  en	  aanpakken.	  Die	  eerste	  reactie	  daar,	  van	  het	  komt	  

allemaal	  weer	  goed,	  was	  zo	  enorm	  bevrijdend!	  Ik	  ben	  daar	  zowel	  fysiek	  als	  mentaal	  

voortreffelijk	  begeleid.	  Het	  vertrouwen	  bij	  dit	  soort	  moeilijke	  dingen	  is	  eigenlijk	  alles;	  ik	  ben	  

een	  mens	  van	  gevoel	  en	  intuïtie,	  en	  dan	  zijn	  dit	  soort	  signalen	  belangrijk.	  Herboren	  ben	  ik	  na	  

twee	  weken	  terug	  gekeerd	  naar	  Nederland	  en	  heb	  de	  therapie	  hier	  voortgezet.”	  	  

“Over	  de	  zorg	  in	  Nederland	  heb	  ik	  in	  principe	  niets	  te	  klagen,	  maar	  het	  is	  toch	  wel	  een	  

verschil	  wat	  ik	  heb	  meegemaakt	  in	  die	  handkliniek	  in	  Amerika.	  Daar	  hoefde	  ik	  nooit	  te	  

wachten.	  In	  Nederland	  ben	  je	  zoveel	  tijd	  kwijt	  met	  het	  wachten	  dat	  is	  vaak	  heel	  frustrerend.	  

Dit	  was	  uiteraard	  wel	  in	  een	  privékliniek,	  waar	  wel	  wat	  voor	  betaald	  moet	  worden.	  Maar	  het	  

is	  zó	  efficiënt,	  dat	  is	  gewoon	  prachtig.	  Daarbij	  vind	  ik	  de	  medische	  zorg	  in	  Nederland	  wel	  

goed,	  maar	  patiënten	  moeten	  toch	  meer	  zélf	  aan	  de	  slag.	  Patiënten	  worden	  hier	  teveel	  als	  

een	  baby	  gewiegd,	  het	  is	  te	  passief.”	  

“Pijn	  heb	  ik	  natuurlijk	  regelmatig.	  Daar	  moet	  je	  op	  een	  mentaal	  goede	  manier	  mee	  omgaan.	  

Ik	  gebruik	  bijna	  nooit	  pijnstillers.	  Mijn	  lichaam	  -‐	  de	  pijn	  -‐	  moet	  me	  vertellen	  hoe	  ver	  ik	  kan	  

gaan	  en	  waar	  de	  grenzen	  liggen.	  Vooral	  bij	  stress	  merk	  ik	  dat	  gelijk	  in	  mijn	  hand;	  dat	  noem	  ik	  

mijn	  ‘handrem’.	  Als	  ik	  pijn	  heb	  trek	  ik	  me	  terug	  en	  voel	  dat	  die	  ontspanning	  goed	  werkt.	  Ik	  

neem	  dan	  even	  afstand	  en	  doe	  wat	  oefeningen	  met	  mijn	  hand.	  In	  die	  zin	  is	  pijn	  een	  

hulpmiddel;	  het	  geeft	  mijn	  grenzen	  aan	  en	  vertelt	  wanneer	  ik	  die	  in	  acht	  moet	  nemen.”	  	  

“Wat	  me	  bij	  mijn	  ziekteproces	  enorm	  heeft	  geholpen,	  is	  dat	  ik	  een	  aanpakker	  ben.	  Ik	  geef	  

niet	  op	  en	  heb	  hiervoor	  gelukkig	  ook	  de	  financiële	  middelen	  tot	  mijn	  beschikking.	  Toen	  ik	  

met	  mijn	  rechterhand	  niets	  kon,	  heb	  ik	  geleerd	  om	  met	  links	  te	  schrijven	  en	  om	  te	  gaan	  met	  

mijn	  handicap.	  Ik	  zeg	  ook	  vaak	  tegen	  mensen:	  ‘je	  hebt	  je	  lot	  in	  eigen	  hand’.	  Je	  kunt	  heel	  veel	  

zélf	  doen	  aan	  je	  genezing,	  door	  mentaal	  tegen	  jezelf	  te	  zeggen	  dat	  je	  ervoor	  gaat	  vechten.	  

Dat	  aanpakken	  heeft	  te	  maken	  met	  hoe	  ik	  ben	  opgevoed.	  Thuis	  was	  het	  ook	  altijd	  

doorwerken.	  Ik	  kom	  uit	  een	  ondernemersgezin,	  waar	  ik	  al	  heel	  vroeg	  moest	  meehelpen,	  

zowel	  voor	  als	  na	  schooltijd.	  Ik	  ben	  ook	  bijna	  nooit	  ziek	  of	  afwezig	  op	  mijn	  werk.	  Ik	  geloof	  

ook	  dat	  werken	  heel	  goed	  is	  voor	  mensen.	  Daarnaast	  heb	  ik	  uiteraard	  veel	  gebeden.	  Ik	  heb	  

God	  wel	  eens	  gevraagd	  om	  me	  te	  helpen	  met	  het	  dichtknopen	  van	  mijn	  overhemd,	  dat	  is	  



namelijk	  met	  maar	  één	  hand	  niet	  eenvoudig.	  Daarnaast	  zijn	  er	  veel	  andere	  mensen	  die	  voor	  

me	  hebben	  gebeden.”	  	  

“Het	  geloof	  heeft	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld	  bij	  mijn	  ziekte.	  Ik	  heb	  nooit	  nagedacht	  over	  

het	  waarom	  van	  dit	  ongeval.	  Ik	  ken	  mensen	  die	  prachtig	  werk	  doen	  en	  die	  tegelijkertijd	  de	  

meest	  vreselijke	  dingen	  overkomen.	  Dat	  zal	  ik	  nooit	  kunnen	  begrijpen,	  maar	  ik	  geef	  er	  God	  

niet	  de	  schuld	  van.	  Er	  zal	  een	  bedoeling	  zijn	  geweest	  met	  dit	  ongeval,	  maar	  daar	  denk	  ik	  

eigenlijk	  niet	  veel	  over	  na.	  Deze	  aandoening	  heeft	  mijn	  geloof	  alleen	  maar	  verder	  verdiept;	  

ik	  ben	  het	  leven	  meer	  gaan	  waarderen	  en	  ik	  ben	  meer	  gaan	  bidden.	  Bij	  mijn	  ziekteproces	  

voel	  ik	  dat	  het	  geloof	  een	  belangrijke	  rol	  speelt,	  daar	  ben	  ik	  zeer	  van	  overtuigd.	  Het	  

vertrouwen	  dat	  het	  goed	  komt.	  Ik	  geloof	  dat	  God	  mijn	  herstel	  echt	  lijfelijk	  heeft	  geholpen,	  ik	  

vind	  het	  moeilijk	  uit	  te	  leggen	  hoe	  dat	  werkt.	  God	  heb	  ik	  ook	  nodig	  om	  op	  te	  vertrouwen,	  dat	  

ik	  weet	  dat	  Hij	  mijn	  leven	  leidt.	  Ik	  weet	  wel	  dat	  ik	  het	  zelf	  moet	  doen,	  dat	  ik	  zelf	  mijn	  

stinkende	  best	  moet	  doen,	  maar	  daarbij	  voel	  ik	  God	  op	  mijn	  pad.	  Bijvoorbeeld,	  toen	  die	  

vrouw	  mijn	  stem	  herkende	  waardoor	  de	  opname	  in	  Beverwijk	  toch	  mogelijk	  bleek…	  En	  de	  

geweldige	  behandeling	  in	  Amerika;	  daar	  zie	  ik	  de	  hand	  van	  God	  in.	  Daarnaast	  is	  het	  feit	  dat	  

je	  werkelijk	  alles	  bij	  Hem	  kwijt	  kunt	  heel	  belangrijk	  voor	  me.	  Op	  Zijn	  tijd	  zal	  hij	  je	  helpen;	  dat	  

zie	  ik	  bij	  iedereen	  om	  me	  heen.	  Ik	  zie	  ook	  dat	  mensen	  die	  geloven,	  niet	  alleen	  het	  christelijke	  

geloof,	  sneller	  genezen.	  Dan	  kan	  te	  maken	  hebben	  met	  vertrouwen,	  waardoor	  ze	  

ontspannener	  zijn.	  Deze	  mensen	  voelen	  zich	  geleid.”	  	  

“Geloof	  is	  zo	  moeilijk	  definieerbaar!	  Ik	  voel	  de	  nabijheid	  van	  God.	  Daardoor	  voel	  ik	  me	  nooit	  

neerslachtig	  of	  depressief	  en	  dat	  is	  ook	  belangrijk	  voor	  het	  herstelproces.	  Ook	  als	  ik	  door	  een	  

dal	  van	  diepe	  duisternis	  ga,	  weet	  ik	  dat	  Hij	  bij	  me	  is.	  Ik	  voel	  me	  gedragen.	  Jesaja	  schrijft:	  ‘	  wie	  

hoopt	  op	  de	  Heer	  krijgt	  nieuwe	  kracht:	  hij	  slaat	  zijn	  vleugels	  uit	  als	  een	  adelaar,	  hij	  loopt,	  

maar	  wordt	  niet	  moe’.	  Ik	  geloof	  dat	  ik	  met	  Gods	  hulp	  kan	  opstijgen	  als	  een	  adelaar,	  terwijl	  ik	  

soms	  rationeel	  wel	  eens	  denk:	  dat	  gaat	  me	  nooit	  lukken.	  Ja,	  dat	  Godsgevoel	  houdt	  vooral	  in	  

dat	  ik	  weet	  dat	  ik	  gedragen	  wordt.	  Van	  gebedsgenezers	  in	  de	  kerk	  moet	  ik	  niets	  hebben;	  dat	  

zijn	  oplichters,	  daar	  geloof	  ik	  niet	  in.	  Ik	  ben	  een	  nuchtere	  calvinist:	  ‘bidt	  en	  werk’	  is	  mijn	  

motto.”	  

Of	  het	  nu	  door	  God	  komt	  of	  door	  zijn	  eigen	  inzet,	  Jan	  van	  den	  Bosch	  is	  wonderbaarlijk	  snel	  

hersteld	  en	  kan	  vrijwel	  alles	  weer	  doen.	  De	  rol	  van	  bidden	  op	  herstel	  en	  de	  rol	  van	  



godsdienst	  blijft	  ook	  na	  het	  lezen	  van	  het	  verhaal	  van	  Jan	  van	  de	  Bosch	  grotendeels	  

onduidelijk.	  Duidelijk	  is	  wel	  dat	  Jan	  zich	  nooit	  alleen	  voelde	  of	  depressieve	  gevoelens	  had,	  

iets	  wat	  bij	  herstel	  van	  pijn	  erg	  belangrijk	  is.	  Het	  geloof	  heeft	  Van	  den	  Bosch	  het	  vertrouwen	  

in	  zichzelf	  en	  in	  zijn	  herstel	  gegeven,	  een	  belangrijke	  voorwaarde	  voor	  het	  uiteindelijke	  

slagen	  van	  dit	  herstel!	  

-‐William	  Harris	  et	  al.	  	  A	  randomised,	  controlled	  clinical	  trial	  of	  the	  effects	  of	  remote,	  intercessory	  prayer	  on	  
outcomes	  in	  patients	  admitted	  to	  the	  coronary	  care	  unit.	  Archives	  of	  internal	  medicine.	  1999;	  159:2273-‐2278.	  	  

	  

	  


