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Het advies in dit boek is niet bedoeld om de plaats van vakkundige 
diensten in te nemen. Dieet en beweging moeten altijd plaatsvinden 
vanuit zorgvuldige overwegingen. U wordt geadviseerd om uw 
huisarts te raadplegen aangaande alles wat met uw gezondheid te 
maken heeft, vooral wanneer een diagnose of medische aandacht 
noodzakelijk is. Als u zwanger of te zwaar bent of andere speciale 
condities heeft die aandacht vereisen, moet u een professionele 
mening vragen, voordat u met welk dieet of bewegingsprogramma 
ook aan de slag gaat. 
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Inleiding 
 
 
 
Heb je er enig idee van hoe waardevol je bent? Als jij aan jezelf 
twijfelt, een hekel hebt aan jezelf, als jij je lichaam mishandelt met 
slecht voedsel of verkeerde gewoonten, of als je jezelf altijd weg–
cijfert voor anderen – echtgenoot, kinderen, ouders, baas, of vrien–
den - dan weet ik zeker dat je geen gevoel van eigenwaarde hebt. 
Want als dat wel zo was, dan zou je niet zo slecht voor jezelf zorgen. 
Je bent hier op aarde om iets heel kostbaars – de liefde van God - te 
verspreiden.  
Misschien heb je nooit begrepen hoe belangrijk je bent. Dat 
overkwam mij. Als kind ben ik misbruikt en van lieverlee raakte ik 
ervan overtuigd dat ik de meest waardeloze persoon was op deze 
planeet. Ik had jaren nodig voordat ik een beetje ging begrijpen dat 
ik waardevol was. Jaren, waarin ik Gods Woord bestudeerde en veel 
in Zijn nabijheid was. 
Het kan zijn dat je vroeger wel geloofde dat je waardevol was, maar 
gaandeweg is dat ondergesneeuwd, begraven onder allerlei taken 
die je aandacht opeisten en die natuurlijk altijd belangrijker waren 
dan jij. Herken je dit? Welkom bij de club! Tegenwoordig wordt er 
voortdurend op gehamerd dat onze geest, ziel en lichaam op de 
laatste plaats komen. Geld, voedsel, status en materiële zaken vindt 
men veel belangrijker. Al proberen we deze gedachtegang te 
weerstaan, van tijd tot tijd gaan we allemaal de fout in. 
Ik kan er niet genoeg op wijzen hoe belangrijk het is dat we ons 
waardesysteem herzien. Daarvoor moeten we teruggrijpen op een 
veel ouder waardesysteem: Gods waardesysteem. Dat geldt voor 
iedereen. Je zult inzien dat jouw hele wezen (lichaam, verstand, wil, 
emoties, en geest) bovenaan op Gods prioriteitenlijst staat. Je bent 
belangrijk. Je maakt deel uit van Gods plan. Hij wil dat je goed voor 
jezelf zorgt. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Pas als jouw geest, 
ziel en lichaam in goede conditie zijn, kan je het werk doen dat God 
je heeft opgedragen. 
Laat me je een voorbeeld geven. Op een dag voelde ik me heel 
schuldig over iets wat ik verkeerd had gedaan. Ik had God ver–
geving gevraagd en ik wist ook dat Hij me vergeven had, maar toch 
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voelde ik me nog schuldig. Mijn denken was op het verleden gericht, 
terwijl ik vooruit moest zien. Ik voelde me depressief en ontmoe–
digd. Ik kreeg hoofdpijn en eigenlijk had ik helemaal nergens zin 
meer in. De Heilige Geest sprak me aan op deze houding. “Denk je 
dat je jezelf, of Mij, hiermee een dienst bewijst,” vroeg Hij. “Ik wil 
dat je hiermee afrekent, want zo kun je niets voor Mij doen.” Door 
deze rechtstreekse terechtwijzing van de Heilige Geest zag ik in dat 
ik mijn dag verknoeide door deze negatieve emoties. Ik stond toe dat 
mijn ziel (mijn denken, wil en emoties) invloed hadden op mijn geest 
en mijn lichaam. Mijn geest stond daardoor onder druk en mijn 
lichaam deed zeer. Het is goed te beseffen dat we complexe schep–
sels zijn en dat elk deel invloed heeft op de andere delen. 
Als wij niet goed voor ons lichaam zorgen, zijn onze geest en ziel 
minder effectief. Als we ons heel veel zorgen maken, kan dat 
schadelijk zijn voor onze gezondheid. Als we geen relatie met God 
hebben, dan zijn we geestelijk zwak en lijken de dingen in ons leven 
steeds verkeerd uit te werken. Ons wezen bestaat uit drie delen met 
heel veel facetten. Daar moeten we zorgvuldig mee om gaan. 
Hoe kun je dan je geest, ziel en lichaam in goede conditie houden? Je 
kunt er niet mee naar de plaatselijke garage voor een grote beurt. 
Nee, dat is zo. Goed zorgen voor je lichaam is de beste manier om 
hier op aarde goed te zorgen voor je geest en je ziel. Je lichaam is de 
tempel van je geest en je ziel; het is het huis waarin je geest en ziel 
hier op aarde wonen. Gods Woord zegt dat je lichaam een tempel 
van God is! Hij woont in de mensen die in Hem geloven. 
 

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige 
Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet 
u niet dat u niet van uzelf bent?  

1 Kor. 6: 19 
 
Stel, je gaat naar een bouwval van een kerk; afbladderende verf, 
slecht sluitende deuren, smerige ramen waardoor het licht niet meer 
naar binnen kan schijnen. Dan heb je toch wel je bedenkingen over 
de voorganger, of niet? De kerk is een plek waar hij de heerlijkheid 
van God ten toon mag spreiden. Als het gebouw hem onverschillig 
laat en hij niet de tijd neemt ervoor te zorgen, wat zegt dat dan over 
zijn relatie met God? 
Dat geldt ook voor jouw lichaam. God heeft je dit lichaam gegeven 
om het leven op aarde te kunnen leven en om Zijn werk te kunnen 
doen. Je geest woont in je lichaam; God woont in je. Wil je de 
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opdracht die God je heeft gegeven goed kunnen uitvoeren, dan moet 
je zorgen dat je lichaam in vorm is. Wanneer je je lichaam verslonst, 
word je ziek en dat kan al je aandacht in beslag nemen. Het is dan 
moeilijk om de aanwezigheid van God en Zijn vreugde te ervaren, 
net als in een bouwvallige kerk, waar je niet op je gemak bent en 
somber wordt vanwege de deprimerende uitstraling. Telkens als wij 
emotioneel, mentaal of lichamelijk instorten, dan mat het ons af. Als 
dit regelmatig gebeurt, dan komen we ten slotte op een punt dat er 
geen herstel meer mogelijk is. 
Dat moet ik mezelf ook nu nog voor ogen houden. Ik heb een keer 
mijn stem geforceerd tijdens een seminar waar ik moest spreken.  
’s Morgens werd ik wakker met een zere keel. Er kwam amper 
geluid uit. Ik wist dat ik het eigenlijk niet zou moeten doen, maar 
bedacht dat de toehoorders teleurgesteld zouden zijn als ik verstek 
liet gaan, dus deed ik het toch. Ik troostte me met de gedachte dat 
het maar voor één dag zou zijn. De volgende dag had ik niets op 
mijn programma. Dan kon ik mijn stem rust gunnen. Ik zorgde niet 
goed voor mijn lichaam en maakte mijn eigen belang ondergeschikt 
aan wat er op het programma stond. Dat was niet verstandig. 
Het lijkt wel alsof we altijd besluiten dat we pas morgen goed voor 
onszelf zullen zorgen! Ik heb die dag inderdaad gesproken. De 
volgende dag kon ik geen enkel geluid maken en de daarop volgen–
de dagen ook niet. Daardoor moest ik mijn agenda aanpassen. De 
aandoening bleek hardnekkig en ik begon me zorgen te maken. Ik 
wist dat er iets mis was met mijn keel. Uiteindelijk ging ik naar de 
dokter. Hij zei me dat mijn stembanden waren beschadigd. Ik had 
nooit een spreekbeurt mogen houden met zo’n zere keel. Ik kreeg 
medicijnen waardoor de zwelling en de ontsteking af zouden nemen. 
Hij zei ook dat als we onszelf forceren, we ons lichaam schade toe–
brengen. Als dat vaak gebeurt, komt er een moment dat er geen her–
stel meer mogelijk is. Hij benadrukte dat als ik zo zou doorgaan en 
mijn stem niet in acht zou nemen, het zover zou komen dat ik hele–
maal geen les meer zou kunnen geven. 
Door niet mijn verstand te gebruiken en liever anderen een plezier te 
doen, had ik bijna mijn bediening op het spel gezet! Kun je je dat 
voorstellen? Als ik mijn stem permanent had beschadigd, had ik veel 
minder mensen kunnen helpen en zou de roeping van mijn leven 
volledig ontspoord zijn. Nu ga ik zorgvuldiger om met het 
gereedschap dat God mij geeft om Zijn werk te doen – mijn stem, 
mijn verstand, mijn hart, emoties en lichaam. Het is nu eenmaal een 
feit dat als je actief wilt zijn en het goede wilt doen in deze wereld, je 
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gezondheid heel belangrijk is, naar geest ziel en lichaam. Dat bete–
kent ook dat je een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving 
nodig hebt. Het helpt om dat voor ogen te houden. Je zal dan niet zo 
gauw in verleiding komen om impulsieve beslissingen te nemen. 
Daar gaat dit boek over. Ik heb het geschreven omdat ik ben 
geschrokken van het grote aantal mensen dat niet goed voor zichzelf 
zorgt. Ik zie ze als ik boeken signeer, of tijdens spreekbeurten, of zo 
maar op straat. Je ziet gewoon dat er mensen zijn die zich niet goed 
voelen. Je ziet het in hun uiterlijk en in hun gedrag. Als je je niet 
goed voelt, zie je er ook niet goed uit. Dat is nu eenmaal zo. Hoe je je 
voelt, komt op de een of andere manier toch tot uiting. In je 
lichaamstaal, de doffe blik in je ogen, of zelfs in de teint van je huid. 
Het zit in onze natuur om voor onszelf te zorgen. Waarom doen we 
het dan niet? Ik heb hierover nagedacht en de volgende redenen 
gevonden: 
 
1. We weten niet hoe we voor ons lichaam moeten zorgen. 
Na tientallen jaren van slechte diëten, verkeerde informatie en kant-
en-klaar voedsel, zijn mensen totaal in de war over de vraag wat nu 
eigenlijk gezonde voeding is en wat ze wel of niet moeten eten. Je 
zult verbaasd zijn hoe gemakkelijk en verstandig het is om goed te 
eten! Ik zal ingaan op het effect van voedingsmiddelen op je lichaam. 
Ook zal ik eenvoudige richtlijnen geven die je kunt volgen. 
 
2. De media en de reclamewereld hebben ons een volledig ver–
keerd beeld aangepraat over ons uiterlijk. 
Enerzijds worden we overspoeld met ideaalbeelden over schoon–
heid, anderzijds zijn er zoveel mensen met overgewicht dat je bijna 
zou denken dat dat normaal is. We moeten onze ideeën over hoe een 
gezond iemand eruit moet zien grondig bijstellen. 
 
3. We bewegen niet meer. 
Zolang de mens bestaat, is beweging een essentieel onderdeel van 
het dagelijks leven geweest. Inmiddels hebben we ons met zoveel 
gemakken omringd dat we nog nauwelijks in beweging komen. Toch 
blijkt dat ons welzijn in belangrijke mate afhangt van beweging. Als 
ik je eenmaal heb uitgelegd wat beweging in je leven kan uitwerken, 
zul je vast enthousiast worden om het in je dagprogramma in te 
passen. Ik noem een paar eenvoudige methoden om in vorm te blij–
ven zonder dat het je leven ondersteboven keert. 
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4. We hebben de stress in ons leven zo opgevoerd dat het niet meer 
werkbaar is. 
Er kan heel veel stress in ons leven zijn. Het gegoochel tussen carriè–
re en ouderschap, de hoge hypotheek, de gerezen benzineprijzen. 
Ons kaarsje brandt vaak met een dubbele lont en dan is het maar al 
te verleidelijk om allereerst de lichamelijke beweging aan de kant te 
zetten, onderweg even vlug een cheeseburger te eten en later naar 
bed te gaan om nog wat door te kunnen werken. Zo spannen we het 
paard achter de wagen en schrappen we alles wat ons leven plezier 
geeft en in balans houdt. Dat is een ernstige zaak, want het leven is 
een geschenk en het is de bedoeling dat je ervan geniet. Het hoort 
juist plezierig en in balans te zijn. Pas als je inziet dat al deze span–
ning een verwoestende invloed heeft op je lichamelijke gezondheid, 
besef je dat het misdadig is wat je je lichaam aandoet. Ik hoop dat je 
actie gaat ondernemen om je leven weer leefbaar te maken. 
 
5. We cijferen onszelf weg. 
Het kan verslavend zijn om mensen te willen helpen. Het voelt heel 
goed om iets voor een ander te doen. Dan voelen wij ons belangrijk. 
Natuurlijk is het goed om anderen te helpen. Dat hoort onderdeel 
van ons leven te zijn. Maar in mijn werk zie ik vaak mensen die 
steevast hun eigen basisbehoeften negeren. Het enige wat hun leven 
betekenis geeft, is de zorg voor anderen. Dat lijkt bewonderens–
waardig, maar het kan ook te ver gaan en dan is het geen deugd 
meer, maar een lijdensweg. Heel vaak zie je dat martelaars bitter 
worden op den duur. Als het lichaam het laat afweten en het leven 
geen vreugde brengt, dan wordt het steeds moeilijker om anderen te 
dienen. Vrijwilligers in de gaarkeuken zullen hun potten en pannen 
niet verwaarlozen, zolang er mensen zijn aan wie zij een kom soep 
kunnen uitdelen. Zij behandelen hun keukengerei dan ook met zorg 
zodat ze hun taak goed kunnen uitvoeren. Zo hoor jij ook om te gaan 
met het belangrijkste instrument dat je hebt en dat is je lichaam. 
Ik wil hiermee niet zeggen dat je dan maar zelfzuchtig moet zijn, 
want daar word je ook ongelukkig van. God heeft ons duidelijk 
verteld hoe we moeten leven. We horen ons leven te geven en het 
goede te doen, maar tegelijkertijd mogen we onze eigen basisbehoef–
ten niet negeren. Er hoort balans te zijn in het leven, anders gaat het 
mis en dat merken we dan vaak het eerst in ons lichaam. 
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6. We zijn onze steun kwijt. 
Als wij geen goed sociaal netwerk of goddelijk fundament in ons 
leven hebben om op te bouwen, dan gebeurt het al gauw dat ver–
veling, eenzaamheid en depressie binnensluipen. Als we niet in staat 
zijn deze leegte te vullen, dan doet de duivel dat wel voor ons. 
Misschien heb je deze uitdrukking wel eens gehoord: De natuur 
houdt niet van vacuüm. Nou, ik zal je zeggen dat de duivel er wel 
van houdt! Hij zet stapels lekkere dingen binnen handbereik die 
slecht zijn voor je gezondheid. Hij zorgt er ook voor dat je geestelijke 
of emotionele honger verwart met lichamelijke honger. Het hebben 
van een goede vriendenkring helpt geweldig om te voorkomen dat je 
slechte gewoontes aanleert. Het is heel belangrijk om de juiste men–
sen om ons heen te hebben, die ons erop aanspreken als ons leven uit 
balans is. Regelmatig tijd met God doorbrengen en Zijn principes 
leren, is net zo belangrijk. De Heilige Geest werkt door Zijn Woord 
en overtuigt ons als wij de fout ingaan. We krijgen van Hem altijd de 
kans te veranderen voordat het zover komt dat we ziek worden. 
 
7. We weten niet meer hoe kostbaar we zijn. 
Daar begon ik mee en daar eindig ik mee. Als je niet begrijpt hoe 
belangrijk je bent in het Grote Plan, dan vind je het waarschijnlijk 
ook zinloos om goed voor jezelf te zorgen. Ik zie het als mijn be–
langrijkste taak om je te helpen herinneren aan de plek die je inneemt 
in Gods plan. God heeft een geweldige toekomst voor jou. Ben je er 
klaar voor? Dan is het belangrijk dat je van binnen en buiten lekker 
in je vel zit, zodat je kunt doen wat God van je vraagt. 
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Mijn Verhaal 
 
 
 
In 1 Kor. 6: 19-20 staat dat je lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest, die in je is komen wonen toen je Hem van God ontving. Jij 
bent niet van jezelf; je bent gekocht en betaald. Daarom moet je je 
lichaam gebruiken om God te eren. Het is Gods plan dat je gezond 
bent in je denken, in je lichaam, in je ziel en ook in je geest. Maar ik 
zei al eerder dat het tegenwoordig maar al te gauw gebeurt dat we 
het ene of het andere, of misschien wel alle facetten verwaarlozen. 
Soms zitten dingen tegen en voordat je het in de gaten hebt, is je 
tempel een ruïne. Je weet niet waar je moet beginnen om alles weer 
op te bouwen en misschien heb je dan de neiging om het maar te 
laten voor wat het is. 
Toch is het herstelproces een stuk eenvoudiger dan je denkt. Ga stap 
voor stap en leer gaandeweg een paar dingen die je nog niet wist. Ik 
kan ervan mee praten, want er was een periode in mijn leven, waarin 
ik met liefde de sloophamer had willen hanteren in mijn eigen 
tempel. In mijn jeugd heb ik nare ervaringen gehad, waardoor ik een 
hekel had aan mijn lichaam. Ik was niet erg gemotiveerd om goed 
voor mezelf te zorgen. Dat had tot gevolg dat de problemen alleen 
maar groter werden. Het is verdrietig om te zeggen, maar ik heb op 
de moeilijke manier moeten leren dat het heel belangrijk is om goed 
voor je lichaam te zorgen. Er waren wilskracht en volharding nodig 
voor het herstel van mijn lichaam. Nu ik weer gezond en fit ben, 
besef ik pas hoeveel er is veranderd. Ik zie erop toe dat mijn denken, 
mijn emoties, mijn lichaam en mijn geest in vorm zijn. Ook wil ik 
heel graag anderen helpen een plan op te stellen voor hun herstel. 
Bij mij begon de slechte relatie met mijn lichaam toen ik in mijn 
kinderjaren seksueel, emotioneel en geestelijk misbruikt werd. Het 
gezin waarin ik opgroeide, was heel disfunctioneel. Ik stond 
voortdurend onder spanning, al besefte ik dat toen niet. In mijn tie–
nertijd kreeg ik lichamelijke klachten. De eerste symptomen waren 
buikkramp en pijn in mijn maag. Ik ging naar de dokter. Hij zei dat 
ik een spastische dikke darm had. Jaren later begreep ik dat deze 
aandoening het gevolg is van extreme spanning, nervositeit en stress. 
Als het lichaam niet de gelegenheid krijgt zich te ontspannen, dan 
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komt er ongemak. Uiteindelijk krijg je allerlei ongemakken en je 
wordt ziek. 
Tijdens de jaren van misbruik en angst, ontwikkelde zich bij mij veel 
schaamte. Ik voelde me altijd slecht over mezelf. Door deze 
gevoelens kom je in een gevaarlijke spiraal terecht. Dat gebeurde in 
mijn geval ook. Omdat ik niet van mezelf hield en mezelf niet aan–
trekkelijk vond, had ik geen zelfvertrouwen. Dat sprak uit alles wat 
ik deed. Ik was tien kilo te zwaar want ik at ongezond en bewoog 
weinig. Ik vond mezelf niets bijzonders en deed daarom ook geen 
enkele poging om dat te veranderen. Ik zag er slecht uit en ik voelde 
me slecht. Ik werd bijna nooit mee uit gevraagd, want ik was niet 
mooi en deed daar ook niets aan. Dat maakte de situatie nog erger. 
In mijn tienerjaren voelde ik me ook voortdurend schuldig. Ik 
bedacht dat er wel iets vreselijk mis moest zijn met mij – waarom 
zou mijn vader me anders misbruiken en me als oud vuil behan–
delen? Zo groeide ik op tot een heel onzekere volwassene zonder 
enig gevoel van eigenwaarde. Ik voelde me waardeloos. 
Misbruikte kinderen hebben deze gevoelens vaak, maar uiten ze op 
verschillende manieren. Ik zorgde voor nog meer stress in mijn leven 
door mezelf allerlei vaardigheden eigen te maken, waardoor ik kon 
bewijzen dat ik wel degelijk waarde had. Ik werkte heel hard en was 
wanhopig op zoek naar ieders goedkeuring. Ook vond ik het heel 
belangrijk mijn eigen inkomen te hebben, want ik was ervan 
overtuigd dat niemand anders voor mij zou zorgen. Uiteraard wierp 
ik mijzelf op als redder in nood voor anderen. Ik voelde me overver–
antwoordelijk en had allerlei zaken naar me toe getrokken, die ik aan 
anderen had moeten overlaten. 
Door de ervaringen in mijn jeugd was mijn gevoelsleven een 
puinhoop. Ik werd gauw boos, was heel gefrustreerd en gauw uit 
mijn humeur. Diep van binnen was ik ervan overtuigd dat God wel 
heel boos op me zou zijn. Ik probeerde wel een relatie met Hem te 
hebben, maar ook daar worstelde ik mee. Ik kon geen liefde ontvan–
gen; niet van Hem noch van iemand anders. 
Als je Gods onvoorwaardelijke liefde kunt ontvangen, is dat het 
begin van de genezing van je emoties. Tot die tijd is het niet echt 
mogelijk om van jezelf of van anderen te houden. Ik ben ervan over–
tuigd dat de wereld hongert naar liefde en op allerlei manieren pro–
beert bronnen aan te boren, die nooit bevredigen, terwijl God die 
liefde in ruime mate wil geven. Geld bevredigt niet. Positie, macht, 
of roem ook niet. Dat is allemaal surrogaat voor liefde. De innerlijke 
onvrede blijft en dat is de oorzaak voor heel veel problemen, waar–
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onder obesitas of extreem overgewicht. Mensen proberen een honger 
te stillen, die niet met voedsel kan worden gelenigd. 
Ik trouwde op mijn achttiende, ging het huis uit en verhuisde vijftien 
keer in vijf jaar tijd. Echte vrienden had ik niet, want als kind had ik 
niet geleerd hoe ik met mensen moest omgaan. Ik wist niet hoe ik 
vrienden kon maken of een vriendschap moest onderhouden. Ik was 
eenzaam en verdrietig. Ook dat was een vorm van leegte, die 
veroorzaakt werd door tekort aan liefde.  
Mijn eerste huwelijk stond bol van de spanning. We gingen 
verschillende keren uit elkaar. Mijn man dronk veel en wisselde vaak 
van baan. Hij had relaties met andere vrouwen en was een kruimel–
dief. Mijn leven was onbeschrijflijk instabiel. 
Ik kreeg een miskraam en een jaar later werd mijn zoon geboren. Bij 
het verlaten van  het ziekenhuis had ik geen plek waar ik met mijn 
baby naar toe kon. Ik woonde een paar maanden bij een familielid. 
Toen de scheiding was aangevraagd, ben ik uit pure wanhoop weer 
naar het huis van mijn ouders gegaan. Je snapt wel dat ik 
voortdurend onder spanning stond, maar ik had er geen flauw benul 
van wat dit deed met mijn lichaam. 
Toen mijn zoon negen maanden oud was, leerde ik Dave Meyer 
kennen. Na een zeer korte verkeringstijd van vijf afspraakjes, zijn we 
getrouwd. Uiteraard waren de eerste jaren van ons huwelijk niet zo 
vredig door alle problemen waarmee ik worstelde. Als Dave geen 
toegewijde christen was geweest, betwijfel ik of hij bij me was 
gebleven. 
In die tijd was mijn relatie met God ook niet in balans. Ik probeerde 
er van alles aan te doen – zoals met alle dingen. Ik wilde graag 
mensen helpen en God riep me in de bediening in 1976. Ik was toen 
33 jaar oud. Als vrouw een werk opstarten geeft veel tegenstand. Die 
kwam van de kant van familie, vrienden en van de gemeente. Nog 
meer spanning! Ik gooide mijzelf er helemaal in. Het was voor mij 
een manier om me waardevol te voelen. Mijn identiteit was nog 
steeds gebaseerd op wat ik tot stand kon brengen. 
Ik werd constant achtervolgd door faalangst en het gevoel dat ik 
waardeloos was. Ik was helemaal gericht op succes. Ik propte zoveel 
mogelijk in mijn dagprogramma. Slaap? Ontspanning? Plezier? 
Lachen? Dat waren voor mij zaken die synoniem stonden voor 
verloren tijd. Bovendien deed ik elke dag zoveel en werkte ik elke 
avond zo lang door dat mijn lichaam gewoon niet meer tot rust 
kwam. Daardoor sliep ik maar weinig. ’s Morgens goot ik mezelf dan 
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vol koffie om de slapeloosheid weer te overwinnen en mezelf op 
gang te helpen. 
Op mijn 36ste werden de klachten ernstiger. Ik werd ziek. Vier 
maanden lang. Ik voelde me zo beroerd dat ik nauwelijks van de 
bank kwam. Nu besef ik dat dat kwam omdat de jaren van extreme 
stress hun tol eisten. Al gauw bleek dat mijn hormoonsysteem in de 
war was. Ik menstrueerde vaak en heftig. Om de tien dagen kreeg ik 
oestrogeeninjecties om beter te kunnen functioneren. Uiteindelijk 
werd mijn baarmoeder verwijderd. Daardoor kwam ik direct in de 
overgang. 
In 1989 werd bij mij een agressieve vorm van borstkanker ge–
constateerd. Dat betekende niet alleen dat ik geopereerd moest wor–
den, maar ook dat ik geen hormoontherapie meer mocht hebben. Na 
de operatie was mijn hormoonsysteem nog een paar jaar van slag. Je 
kunt je voorstellen dat ik er slecht aan toe was. 
In deze periode kreeg ik ook last van migraine. Ik had regelmatig 
zeer hevige aanvallen, alsof er een mes in mijn rechteroog stak. 
Ondanks alles ging ik gewoon door met mijn bediening. Ik reisde 
veel en gaf onderwijs uit het Woord van God. Ik bleef geloven dat 
God me wilde genezen, maar vaak vroeg ik me af hoe dit verder 
moest. Als je mij in die tijd had ontmoet, had je misschien niet ge–
dacht dat er iets mis was. Je zou net als veel andere mensen denken 
dat ik een succesvolle en belangrijke vrouw was. Ik zag er moe uit, 
maar niet ziek. Dat was wel eens frustrerend, want als ik aan iemand 
vertelde hoe beroerd ik me voelde, werd er gezegd: dat is je niet aan 
te zien. Waarschijnlijk vonden ze dat het bij mijn leeftijd hoorde. Ze 
konden niet zien hoe intens moe ik was. Als ik ’s morgens wakker 
werd, wenste ik eigenlijk dat het alweer tijd was om naar bed te 
gaan. Ik deed mijn plicht en werkte hard, maar ik had nergens ple–
zier in. 
Ongetwijfeld was mijn probleem deels te wijten aan de jaren dat ik 
op dieet was. Ik woog steevast tien kilo teveel en probeerde elk 
nieuw dieet uit, maar net als bij zoveel mensen die altijd aan de lijn 
doen, kwamen al die kilo’s die ik kwijt raakte, er weer net zo snel bij. 
Mijn lichaam wist niet meer waar het aan toe was en ik had geen 
idee wat goed was voor mijn lichaam. Ik was opgegroeid met gefri–
tuurd eten en koolhydraten. Niemand had me ooit geleerd wat ik 
nodig had om gezond te zijn en te blijven. Ik wilde afvallen, gezond 
eten, er goed uitzien en me goed voelen. Ik wist alleen niet hoe. 
Op een bepaald moment begon ik boeken te lezen over voeding. Ik 
ben ervan overtuigd dat God me die aanreikte. Ik leerde de 
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basisfeiten en dat hielp enorm. Ik leerde ook hoe belangrijk het is om 
de juiste voeding te kiezen en hoe gevaarlijk een vitaminetekort is. Ik 
leerde over proteïnen, vetten en koolhydraten. Uiteindelijk snapte ik 
ook wat er bedoeld werd met het gezegde: je bent wat je eet. 
Voedingsmiddelen hebben elk op hun eigen wijze invloed op je 
prestaties, op je gezondheid, op je gevoelens en op je uiterlijk. Ze 
hebben invloed op je hele lichaam. Ik begon te beseffen dat goed eten 
met een levensstijl te maken heeft en niet alleen met een dieet, 
waarbij je afvalt om daarna terug te keren naar je slechte gewoonten 
zodat alles er weer aankomt. Ik was moe van die vicieuze cirkel en ik 
denk veel van jullie ook. 
De boeken die ik toen las, gaven echter geen informatie over de 
invloed van stress. In die tijd waren er maar weinig wetenschappers 
die begrepen hoe sterk het verband was tussen stress en het lichaam 
en het gemoed. Dat is nu wel anders. Ze wisten wel dat stress 
vermoeiend was voor je lichaam en een negatieve invloed had op je 
gezondheid, maar niet hoe ziek je er eigenlijk van kon worden. Ze 
wisten ook niet dat stress het verouderingsproces versnelt. Een 
aantal van de artsen die ik bezocht (en waar ik toen de deur plat liep) 
zei dat ik onder extreme stress stond en mijn levensstijl hoognodig 
moest veranderen. Ze vonden dat ik te emotioneel en te gespannen 
was. Maar wat moest ik dan? Ik had het gevoel dat ik in de val zat. Ik 
kon onmogelijk een jaar vrijaf nemen om te herstellen. We hadden 
veel medewerkers en ik voelde me heel verantwoordelijk voor hen. 
Als ik mijn werk niet deed, zou niemand een salaris krijgen. Mijn 
werk nam alles in beslag; ik kon niets laten vallen of delegeren, vond 
ik. Dit is trouwens een klassieke misvatting waar we van tijd tot tijd 
allemaal wel eens intrappen. Soms willen we dan liever in deze situ–
atie blijven dan de waarheid onder ogen zien en er daadwerkelijk 
iets aan veranderen. Toen mensen die heel veel om mij geven, mij 
waarschuwden dat ik moest stoppen met zo hard te werken, ant–
woordde ik dat ze niet begrepen wat mijn roeping was. 
Ik snapte niet waarom God mijn gezondheid niet beschermde - 
tenslotte deed ik Zijn werk. Hij genas mij niet, zodat ik beter zou 
kunnen functioneren. Dus gaf ik vaak de schuld aan de duivel. Ik 
geloofde dat hij allerlei blokkades opwierp omdat ik mensen wilde 
helpen. Daar had ik gelijk in – hij hinderde me ook op allerlei manie–
ren – maar ik ontdekte pas heel laat dat hij daar de gelegenheid voor 
had omdat ik de deur wijd open had gezet voor hem. Ik hield me 
niet aan Gods leefregels voor mijn gezondheid en rust en Hij maakte 
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voor mij echt geen uitzondering: ik was aan het oogsten wat ik zelf 
had gezaaid. 
Wat de reden ook is waarom wij onszelf verwaarlozen, als we dat 
doen, zaaien we zaad van ongehoorzaamheid en dat maakt dat we 
op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied verval oogsten. De 
apostel Paulus werkte samen met een man die ziek werd, omdat hij 
te hard werkte. Hij stierf bijna, maar de Heer spaarde zijn leven. 
Paulus zond hem naar huis. Dat vond ik een belangwekkend gege–
ven. In plaats van direct weer aan het werk te gaan, werd hij naar 
huis gestuurd om te rusten! 
Jarenlang groeide en bloeide mijn bediening, maar zelf voelde ik me 
voortdurend ziek. Ik werd er niet zodanig door verzwakt dat ik 
moest stoppen, maar er gebeurde het een na het ander. Nooit was er 
een moment dat ik me fit voelde. Mijn lichaam probeerde me iets 
duidelijk te maken, maar ik luisterde niet. 
Ik nam voedingssupplementen en ik ben ervan overtuigd dat ze me 
geholpen hebben te overleven, meer dan de medicijnen die ik kreeg 
voorgeschreven! Ik heb God vaak gedankt voor vitaminen, 
mineralen, kruiden, proteïne- en energiedrankjes, maar mijn lichaam 
was zo volledig uitgeput, dat de supplementen me alleen hielpen om 
de dag door te komen. Ik bouwde geen reserves op. De stress zoog 
alle energie uit me weg. Lichamen die teveel onder spanning staan, 
gebruiken heel veel voedingsstoffen. Mensen met weinig weerstand, 
bouwen geen reserves op. 
Uiteindelijk kwam ik op een punt dat er maar iets hoefde te 
gebeuren of ik kreeg het benauwd. Het koude zweet stond op mijn 
rug, zelfs bij iets heel gewoons zoals onverwacht op de rem trappen 
in het verkeer. Ik brak vaak in tranen uit. Ik had geen controle meer 
over mijn lichaam noch over mijn emoties. Toen ik ook nog last 
kreeg van hoge bloeddruk, besefte ik dat er echt verandering moest 
komen. Ik was de enige die daaraan iets kon doen. 
Ik schrapte een aantal zaken waar weinig vooruitgang in zat, uit mijn 
programma. Dit klinkt eenvoudig, maar dat was heel moeilijk. 
Tenslotte had ik de leiding over een internationale bediening en ik 
vond dat ik overal van op de hoogte moest blijven. Heb je ook het 
idee dat het niet goed gaat als je niet overal bij betrokken blijft? Is het 
moeilijk voor jou om je taken aan anderen te delegeren? Als dat zo is, 
dan weet ik hoe je je voelt, maar ik kan je ook zeggen dat als je er zo 
tegenaan blijft kijken, er nooit veel van de grond zal komen. Dan  zul 
je heel gestresst blijven en weinig vreugde kennen. 
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Ik bedacht dat zelfs als iets op een andere manier gedaan werd dan 
ik gewild zou hebben, het toch beter voor mijzelf was de zaakjes aan 
anderen te delegeren. Je staat er versteld van hoe anderen in een taak 
groeien als ze daarvoor de kans krijgen. Het krijgen van vertrouwen 
is iets wat heel veel energie geeft. Trouwens, wat heeft het voor zin 
als je alles zelf wilt blijven doen en de spanning ervoor zorgt dat je je 
beroerd voelt en er niet van geniet? 
Mijn lichaam was zo verwaarloosd dat het delegeren van 
verantwoordelijkheid niet voldoende was om mijn gezondheid te 
herstellen. Ik kon mijn spieren niet meer ontspannen. Ik had er geen 
idee van dat mijn gespannen nekspieren de oorzaak waren van mijn 
migraine. Eens sprak ik in een gemeente in Florida, toen weer zo’n 
vreselijke hoofdpijn op kwam zetten. In die gemeente was ook een 
fysiotherapeut. De voorganger stelde voor dat zij mijn nek zou 
masseren. Ik dacht bij mezelf: Wat heb ik daaraan? Ik ben ziek – mijn 
nek masseren verandert daar toch niets aan. Met enige reserve 
stemde ik ermee in. Toen de vrouw mijn nek aanraakte, vloog ik 
bijna tegen het plafond. Mijn nek was zo gespannen en pijnlijk dat ik 
haar aanraking nauwelijks kon verdragen. Ze vroeg me vol te hou–
den en haar toch haar gang te laten gaan. Tot mijn verbazing ver–
dween de hoofdpijn inderdaad. Dat was mijn eerste kennismaking 
met massage en geloof me, er zijn er nog vele gevolgd. Massage 
helpt je te ontspannen, het stimuleert de bloedsomloop en voert af–
valstoffen af uit je spieren. Je teint verbetert en het geeft een gevoel 
van welbehagen aan het hele lichaam. Verderop in dit boek zal ik 
nader ingaan op de therapeutische voordelen van massage. 
Hoewel ik veel profijt had van de massages, was er geen blijvende 
vooruitgang, omdat er nog teveel stress in mijn leven was. De 
massages ontspanden me wel, maar aan het einde van de volgende 
dag stonden al mijn spieren weer strak. 
Toen ik uiteindelijk zowel in mijn voeding als in mijn levensstijl 
veranderingen aanbracht en daarnaast ook meer ontspanning in mijn 
dagprogramma aanbracht, begon ik goede resultaten te zien. Ik kon 
mijn spieren beter ontspannen, waardoor ik geen last meer had van 
mijn hoofd, nek en rug. Ook merkte ik dat ik meer energie kreeg. 
Maar dat gebeurde niet van de een op de andere dag! Ik had mijn 
lichaam heel lang – bijna mijn hele leven – verwaarloosd en het 
duurde drie jaar voordat ik me echt weer helemaal goed voelde. 
 Schrik niet van die periode van drie jaar. Mijn gezondheid 
kwam geleidelijk terug en ik voelde me langzaamaan beter. Dat mo–
tiveert enorm. Hoe voelt het als je een tijd ziek bent geweest en het 
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weer de goede kant opgaat? Daar kun je al heel blij van worden, ook 
al ben je nog niet helemaal opgeknapt. Het genezingsproces verliep 
uitstekend, maar het had tijd nodig. Denk niet dat je je direct goed 
voelt door een paar dingen uit je agenda te schrappen en wat 
vitamines te slikken.  
Misschien duurt jouw herstel niet zolang, maar zelfs langer dan bij 
mij. Dat hangt ervan af hoe je conditie is. Hoe lang het ook zal duren, 
besef dat het nu de tijd is om te beginnen. Ga niet door met klagen 
over hoe slecht je je voelt, zonder er iets aan te doen. Het is mogelijk! 
Je lichaam kan weer gezond worden. God wil in jou werken en je 
volledig herstel geven als jij Zijn richtlijnen voor een goede 
gezondheid in acht wil nemen. In de Bijbel, in Spreuken 18:14 staat: 
Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte. Als jij bereid bent Gods 
plan voor heelheid te volgen en je wilt je laten leiden door de Geest, 
dan volgt de rest vanzelf. 
Ik heb Lekker in je Vel! geschreven omdat ik nu drieënzestig jaar oud 
ben en naar eer en geweten kan zeggen dat ik me lichamelijk, 
emotioneel en geestelijk beter voel dan ooit. Dat is nogal een 
bewering! Ik geniet met volle teugen van elke dag. Wat een verschil. 
Er zijn heel veel mensen die de leugen geloven dat wanneer we ou–
der worden onze gezondheid en conditie nu eenmaal afnemen, we 
sneller ziek worden en minder energiek zijn. Ik ben het levende 
bewijs dat dit niet waar is! Dit zijn juist mijn beste jaren. Ik heb meer 
energie dan ooit tevoren en ik ben er heilig van overtuigd dat ik, wat 
mij nog van het leven rest, door Gods genade in gezondheid mag 
doorbrengen. Het maakt niet uit hoe oud je bent of wat je conditie is: 
voor jou geldt hetzelfde. We hebben een belofte van God dat we 
vruchtbaar zullen zijn tot in hoge ouderdom. Ik wil je helpen dat te 
bereiken. 
 
(Groeiend in genade) dragen zij nog vrucht als ze oud zijn en blijven 
krachtig (geestelijk vitaal) en fris (vol vertrouwen, liefde en voldoening). Ps. 
92: 15 – Amplified Bible 
 
Ik heb in de loop der tijd geleerd hoe ik voor mezelf moet zorgen. 
Belangrijker nog, heb ik geleerd dat ik mijn leven lang mag genieten 
van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Ik wil mijn gedachten, 
mijn kennis en ervaring hierover met je delen. Ik wil je ermee 
bemoedigen. Ook wil ik je geloof opbouwen, want ik ben ervan 
overtuigd dat gezondheid voor ons hele wezen inhoudt dat we ons 
geloof moeten bouwen op God, door Jezus Christus. Hij heeft mij 
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bijgestaan door alle moeilijke jaren heen. Hij heeft me genezen en mij 
laten zien wat ik moest doen om te veranderen. Soms duurde het een 
poosje voordat ik gehoorzaamde, maar ik kan uit ervaring zeggen 
dat Gods manier werkt. Zijn Woord staat vol met richtlijnen voor een 
gezond leven. Als je die volgt, zul je goede resultaten zien. Ik wil 
graag voorkomen dat je er net zoveel tijd voor nodig hebt als ik om 
dat in te zien. Het heeft me meer dan vijftig jaar gekost om het op 
een rijtje te krijgen! 
Dat betekent dat ik door donkere dalen ben gegaan, waar ik het licht 
niet kon zien. Mijn leven begon in zo’n donker dal. Ik weet hoe 
uitzichtloos het kan lijken. Als jij verantwoordelijkheid neemt voor 
de kleine dingen die je wel kunt, dan komt er uiteindelijk een totale 
ommekeer. Dat zou ik niet zeggen als ik het zelf niet had ervaren. Ik 
was een eenzaam, depressief meisje met overgewicht; ik was 
verslaafd aan werk; ik was ziek van de stress; ik was verslaafd aan 
cafeïne en sigaretten; ik had geen contact met God en dwaalde rond 
in een geestelijke woestijn. Ik was mijn hele leven op dieet. 
Al deze dingen leken onoverkomelijk, maar ik heb ervaren dat God 
me heeft bevrijd van al deze moeiten. Hij gaf me duidelijkheid, 
waardoor ik in staat was me te concentreren op de basis: doe elke 
dag de kleine dingen die je kunt doen voor je lichaam en je ziel en 
laat God voortdurend je metgezel zijn op deze reis. Nu voel ik me 
geweldig en kan ik meer aan dan ooit tevoren. Ik bereik meer 
mensen dan ooit tevoren en dat alles doe ik met blijdschap en met 
passie en met een vrijheid zoals God die voor ons bedoeld heeft. Dat 
gun ik jou ook. Ik hoop van harte dat je met me mee doet en de gees–
telijke hamers wilt oppakken om het werk van herstel te beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




