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Voor onze dierbare vriendin Margaret Bishop.
Jij bent een Ester in jouw generatie, een voorbeeld van moed, 
geloof en schoonheid. Het is een eer voor Denalyn en mij om 
jou te mogen kennen, en samen met jou grootouders te zijn.
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Dankwoord

Vele eeuwen geleden, op een moment voordat de tijd bestond, 
bekeken twee engelen de taakomschrijving van een zekere Max 
Lucado, die pas lichtjaren later geboren zou worden. De 
omschrijving luidde: Schrijver van christelijke boeken. Toen de 
engelen echter de vaardigheden zagen die Max mee zou krij-
gen, en de verantwoordelijkheid die op de schouders van een 
schrijver rust, zei een van hen: ‘Hier moeten we mee naar het 
management. Lucado is never-nooit-niet in staat om deze klus 
te klaren.’ De andere engel antwoordde: ‘Je grammatica deugt 
niet, maar ik deel je zorg.’

Dus ze vroegen hogerop om uitleg. Dit is het antwoord dat 
ze kregen: ‘Jullie hebben gelijk. Lucado heeft alle hulptroepen 
nodig die de hemel kan mobiliseren. Daarom hebben we hem 
de volgende teamleden toegewezen, om zijn hoofd boven 
water te houden:

*  Liz Heaney en Karen Hill – redacteurs met haast boven-
natuurlijke kwaliteiten. Zij kunnen een ezel laten dansen en 
een vis leren zingen.
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*  Carol Bartley – zij is zo goed in haar vak dat we haar willen 
vragen het Boek des Levens te controleren op taalfouten.

*  David Drury – als hij tweeduizend jaar eerder geboren zou 
worden, had hij een van de apostolische brieven voor zijn 
rekening mogen nemen. Zijn kennis van doctrines zal Lucado 
op het rechte pad houden.

*  Steve en Cheryl Green – iedereen heeft vrienden zoals Steve 
en Cheryl nodig. Deze hebben we gereserveerd voor Max.

*  De helden van HCCP – Mark Schoenwald, Don Jacobson, 
Tim Paulson, Mark Glesne, Erica Smith, Janene MacIvor en 
Laura Minchew. Een team met genoeg talent om een heel 
planetenstelsel in goede banen te leiden.

*  Greg en Susan Ligon – zij ontvangen een dubbel deel aan gees-
telijke gaven. Ze zullen leiden, dienen, vermanen, bemoedigen 
en adviseren. Niets minder dan supersterren!

*  Dave Treat – hij bidt zoals Daniël en ziet eruit als Mozes.
*  Peggy Campbell, Jim Sanders en het Ambassadorteam – zij 

zijn door de hemel aangesteld om herders te zijn voor tien-
tallen geestelijke herders. Ze zullen Lucado met liefdevolle 
zorg omringen.

*  Caroline Green – de volmaakte mix van Marta en Maria. Een 
aanpakker die met haar hele hart van Jezus houdt.

*  Andrea Lucado – zelfde achternaam, maar véél slimmer dan 
haar vader.

*  Jana Muntsinger en Pamela McClure – een zeldzame combi-
natie van sympathiek en schrander; geweldig goed in PR.

*  Janie Padilla en Margaret Mechinus – altijd even kalm, 
betrouwbaar en stabiel. Rotsen in de branding.

*  Mike Cosper en Yoram Hazony – de boeken die zij over Ester 
schrijven zullen Max informeren en inspireren.
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*  Brett, Jenna, Rosie, Max, Andrea, Jeff, en Sara – een familie-
stamboom met diepe wortels en overvloedige vrucht.

*  En Denalyn, de bruid – Max zal elke avond gaan slapen in de 
overtuiging dat hij met een engel getrouwd is. En dat klopt 
ook. Ze is een geschenk uit de hemel.’

De twee engelen keken elkaar aan en glimlachten. ‘Met zo’n 
team,’ zei een van hen, ‘is zelfs Lucado in staat om te schrijven.’
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1. Hunkeren naar voorjaar

De winter hult alles in een kille schaduw. De dagen zijn kort. 
De nachten lang. De zon lijkt verlegen, weggekropen achter 
een grijze sluier. Warmte heeft haar biezen gepakt en is ver-
trokken naar de tropen. Strandweer zou fijn zijn. Maar dat kun 
je vergeten. Het is winter.

Het voorjaar kust bloesems tevoorschijn. De zomerse bries 
speelt door met bladeren gekroonde bomen. De herfst brengt 
overvloedige oogst voort. Maar de winter? De winter is stil, 
dodelijk stil. De grond bevroren, bomen die troosteloos hun 
kale takken uitstrekken naar de hemel. Zelfs de dieren zijn stil. 
Verdwenen.

De winter gaat gepaard met gevaar. Sneeuwstormen. IJzel 
die de weg onbegaanbaar maakt. Voorzichtigheid is geboden. 
Straks in het voorjaar zul je weer op blote voeten door het gras 
rennen en een bommetje maken in het meer. Maar nu? Nu kun 
je je het beste stevig inpakken. Rits dicht, knopen dicht. Bin-
nen blijven, waar het veilig is.

Het is winter, daarbuiten.
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Is het ook winter in jouw leven? Zit jij gevangen in eindeloze 
somberheid? Ben je bekend met lange dagen waarop het maar 

niet licht wordt, met bomen waaraan geen 
vrucht te bekennen is?

Ik ken een moeder die precies weet 
hoe dat is. Ze heeft drie kinderen: twee in 
de luiers en eentje met een handicap. Haar 

appartementje is maar klein. Haar inkomen mager. En haar man 
is met de noorderzon vertrokken. Het leven in Kamp Chaos was 
te zwaar voor hem. Het is voor haar ook te zwaar. Maar wat voor 
keus heeft ze? Er is altijd wel iemand die gevoed moet worden, 
verschoond, vastgehouden of in bad gestopt. Dus ze doet wat er 
gedaan moet worden en het voelt alsof dat altijd zo zal blijven. 
Ze vraagt zich af of deze winter ooit voorbij zal gaan.

Hetzelfde geldt voor mijn vriend Ed. Hij en ik hebben veel 
gemeen. Onze gezondheid is goed. We zijn bedroevend slecht in 
golfen. We houden allebei van honden. We hebben allebei een 
huwelijk dat stamt van vóór president Carter. Het verschil? Mijn 
vrouw heeft daarnet aan me gevraagd wat ik vanavond wil eten. 
De zijne vraagt hem steeds opnieuw wie hij is. Hij heeft haar een 
jaar geleden naar een verpleeghuis gebracht. Het was hun droom 
om na hun pensioen in een camper door het land te reizen. In 
plaats daarvan slaapt hij elke nacht alleen en gaat hij dagelijks op 
bezoek bij een vrouw die wezenloos uit het raam staart.

Herken je het gevoel? Wanneer realiseerde jij je voor het 
eerst dat het leven niet altijd loopt zoals jij had gedacht?

Je ouders gingen uit elkaar.
Je man of vrouw bedroog je.
Je gezondheid bleek blijvend verzwakt.
Een vriend keerde je de rug toe.

IS HET OOK 
WINTER IN 
JOUW LEVEN?



15

Op dat moment daalde er een Siberische kou neer over je 
leven. Je wereld werd een poolcirkel van donkere dagen, lange 
nachten en hondenweer.

Winter.
Dit boek is geboren in de winter. Terwijl ik deze woorden 

opschrijf, leeft elke persoon op deze planeet in de ijzige greep 
van COVID-19. Een pandemie heeft ons in onze huizen opge-
sloten. Die moeder over wie ik je vertelde? Haar inkomen is zo 
laag omdat het restaurant waar ze werkte de deuren moest slui-
ten. Ed mag zijn vrouw nog wel zien, maar alleen door het 
raam. Kerken zijn dicht. Studenten zitten thuis. Onze glimlach 
is verborgen achter mondkapjes. Een microscopisch klein 
virus heeft ons allemaal lamgelegd.

En een zonde die ons al eeuwen parten speelt, dreigt onze 
ondergang te worden. Degenen onder ons die hoopten dat 
racisme langzaam maar zeker tot het verleden behoorde, wer-
den overtuigd van het tegendeel. De knie van een agent op de 
nek van een zwarte man ontketende een onderhuids smeu-
lende woede en leidde tot vulkaanuitbarstingen in de straten 
van talloze steden.

De hele wereld lijkt vast te zitten in de winter. We hunkeren 
allemaal naar voorjaar.

Winters horen bij het leven – soms op persoonlijk vlak, 
soms wereldwijd – maar ze hebben stuk voor stuk grote invloed. 
Hoe warm we ons ook inpakken en hoe we ook proberen om 
tegen de wind in te ploegen, zelfs de sterksten onder ons kun-
nen vallen. Soms waait het gewoon te hard. Soms zijn de nach-
ten te lang. En dan dient de overbekende vraag zich aan: Gaat 
deze winter ooit voorbij? Je vraagt je af of je dit zult overleven.


