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Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis 
die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist Kris 
Kristofferson. 

Ik citeer er een deel van: 

"Why Me (Lord)"
© Kris Kristofferson

Why me Lord what have I ever done
To deserve even one of the pleasures I've known
Tell me, Lord, what did I ever do
That was worth lovin' you or the kindness you've shown

Lord help me, Jesus, I've wasted it so
Help me Jesus I know what I am
But now that I know that I've needed you so
Help me, Jesus, my soul's in your hand

En het eindigt met deze zinnen:

But now that I know that I've needed you so
Help me Jesus my souls in your hand
Jesus, my soul's in your hand.

Hij begint het lied met “Heer wat heb ik gedaan, om ook maar één van de 
goede dingen die ik heb ontvangen te verdienen – Heer wat heb ik 
gedaan,...” 

Maar het einde van het lied geeft het antwoord: “Nu ik weet dat ik U nodig
heb, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand”.

De vraag “Wat heb ik gedaan, om dit te verdienen” – die wordt door bijna 
geen mens meer gesteld. Is dat omdat we het antwoord zo goed weten? 



Nou, jammer genoeg niet!! De meeste mensen vinden namelijk helemaal 
niet van zichzelf dat ze het niet verdiend zouden hebben, integendeel. 

Veel mensen vinden dat ze een heel góed leven leiden, en dat God best wel
blij met hen zou mogen zijn. Dat God eigenlijk hén nodig heeft, in plaats 
van zij Hem. 

Kristofferson leert in dit liedje de mensen een belangrijke Bijbelse les. Een
les die zelfs wereldwijd een 'monsterhit' werd maar door nauwelijks ook 
maar iemand begrepen is kennelijk want anders hadden we het wel 
massaal gedaan wat hij hier onderwijst namelijk ons leven in de hand van 
de Here God leggen.

Ik had met een broeder een kort gesprekje over een Bijbels onderwerp, een
stukje Bijbels onderwijs, en hij zei tegen mij “ik krijg het er maar niet door
bij mensen, ze begrijpen het niet”. Mijn antwoord was: “Ik ben al blij als 
ik het Evangelie van Redding en Verlossing nog kan brengen, al het 
overige is winst”. 

Als Christenen maken we ons gruwelijk druk om allerlei dingen, we slaan 
elkaar – bij wijze van spreken – de hersens in over van alles en nog wat. 
Maar ondertussen brengen we de Boodschap van het Evangelie niet meer 
aan mensen die het heel hard nodig hebben – mensen die van binnen 
schreeuwen: “Wie helpt mij? Ik ga dood van binnen!!”

Het Christendom, geloof, is in deze maatschappij irrelevant geworden. En 
dat heeft natuurlijk z'n redenen allemaal. We kunnen van alles aanvoeren 
waarom dit zo is, maar wat belangrijker is: wat zijn de gevolgen daarvan?

In de berijmde psalmen, Psalm 32, 5e vers lezen we: 

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen.

Dat is het eerste wat we zien in deze maatschappij, letterlijk. Heel veel 
verdriet en ellende; mensen hebben allerlei problemen en die nemen alleen
maar toe – recht evenredig met de groeiende welvaart namen bijv. 
psychische problemen toe bij mensen.



Maar met de toename van de welvaart, waarvan iedereen dacht dat dat 
geluk zou brengen, gingen ook steeds minder mensen God volgen. 

Mensen vertrouwen op geld, op hun bezit, op hun geliefden, op hun werk. 
Maar dat zijn allemaal dingen die je van de éne op de andere dag kwijt 
kunt zijn. Je vriend, vriendin, man of vrouw kan morgen 'verliefd worden 
op een ander', en weglopen. Je baas kan je morgen vertellen dat het bedrijf
failliet is, en jij je baan kwijt bent. De Euro kan over een paar week 
plotseling zomaar helemaal niets meer waard zijn.

Wat blijft er dan over? ….

Wat ik soms zie is dat mensen dan opeens wél God daar voor 
verantwoordelijk stellen “Als er dan een God is, waaróm laat Hij dit mij 
allemaal overkomen!!”

Is God er om te zorgen dat ons leventje op aarde hier op rolletjes loopt? 
Om er voor te zorgen dat we het materieel, in de liefde en maatschappelijk 
allemaal goed hebben? Is dát Zijn taak? 

De Bijbel laat ons zien dat de zaken heel anders liggen. Wij hebben God, 
wij hebben de Here Jezus, nodig. Maar waarom? Waarvoor? 

In Romeinen 1 lezen we in vers 16, 17 het volgende:

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  want 
het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst 
voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van 
God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals 
geschreven is:  Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Wat is die boodschap, dat Evangelie van Christus? De vertaling hier is 
zwak, ''een kracht van God''  → er staat namelijk “kracht van God”, zonder
“een” er voor. Het Grieks kent namelijk het lidwoor “een” niet, die hebben
de vertalers er voor ons tussen gezet om het begrijpelijk te maken. In het 
oud-Grieks kent men alleen “de” en “het”. 

[Gr] Dunamis Theos → Kracht God. 



In 1 Kor. 1:24 staat exact hetzelfde en is dit daar als volgt vertaald: 

Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken 
wij Christus, [de] kracht [van] God en  de wijsheid van God.

Het Evangelie, de Goede Boodschap, van Jezus is dus KRACHT van 
GOD. En wat is die 'kracht'? Wat doet die kracht? 

Het woord 'kracht' betekent in de natuurkunde dat het iets kan laten 
gebeuren; wanneer er 'kracht' uitgeoefend wordt, dan komt er energie vrij 
en dat brengt iets in beweging. 

Het woordenboek zegt dat het een 'eigenschap is dat iemand fysiek of 
mentaal sterk is en daardoor dingen kan doen'.

Komt beide op hetzelfde neer dus. Kracht → iets laten gebeuren. 
En dat is wat het Evangelie, de boodschap die Jezus bracht, deed! Er 
gebéurde iets met de mensen die het hoorden. Ze werden er door 
VERANDERD. 

Wat is die verandering dan? 

• Worden het opeens betere mensen? 
• Gaan ze opeens een heilig leven leiden?
• Worden ze materieel gezegend?
• Zijn ze een maatschappelijk succes?

Nee! Die verandering is namelijk in de eerste plaats iets wat je een 
verandering geeft in de toekomst: “tot zaligheid voor ieder die gelooft”. 

Zaligheid = “een toestand waarin men gerechtvaardigd is tegenover God”.
Wie gelooft in Jezus is, in de ogen van God, “gerechtvaardigd” – een goed 
mens. Pas dán ben je “een goed mens” en pas dán zal God je ook kennen 
en, sterker nog, blij worden van je! 

Het heeft nog een tweede uitwerking. Je leven veranderd daadwerkelijk. 
Waarom? Omdat je dan gáát leven, wil gaan leven, naar wat God zegt dat 
goed voor je is. 



Als we doen wat we zelf goed vinden voor ons zelf en de wereld om ons 
heen, komt er weinig van onze wereld en ons zelf terecht. 

Dat hoef ik verder niet te bewijzen; zet de televisie maar aan en kijk naar 
het journaal: oorlog, honger, dood en verderf. Dat krijg je als je de wereld 
door mensen laat regeren. Ook als zij de allerbeste bedoelingen hebben. 
Want die 'beste bedoelingen' leveren uiteindelijk niets op.

In de Bijbel hebben wij Gods Woord geopenbaard gekregen en wat wij 
dáár lezen wijst ons de weg die verder en hoger voert – een weg naar Hem,
maar ook een weg naar een leven dat diepgang heeft, dat waarde heeft. 

Waarde voor God, maar ook voor de mensen om ons heen en – uiteraard – 
voor ons zelf.

Die kracht van God houdt ons dan overeind – dat betekent niet dat opeens 
alles goed gaat; je baan kan nog steeds verdwijnen, je partner kan je nog 
steeds verlaten, je kan nog steeds compleet blut zijn. Dat doen dan niet 
terzake want je kan dan vasthouden aan die kracht van God die je er door 
heen kan slepen. Dáár zien we dan de 'aardse zegen' – door het gééstelijke 
heen. 

Help me Jesus my souls in your hand

Help mij Jezus, mijn ziel is in Uw hand.

Dat is wat je dan kunt zeggen, biddend mag zingen of naspreken. 

Is jouw ziel, in Jezus' hand? 


