
ALS GOD SPREEKT IN JE StMP
LEREN OM JE DROMENTE BEGRUPEN
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Door Esdor van Elten

'ln ons westers denkpatroon zijn dromen uitgeban-
nen. En zo missen we een belangrijk middel dat God

kan gebruiken om met ons te communicerenl

Noortje Cooskens is er vast van overtuigd dat Cod tot

ons wil spreken door dromen. Zil geefl cursussen over

hoe Cod in een droom tot ons kan en wil spreken en hoe

je daar mee om kunt gaan. 'We lezen er in de Bijbel vaak

over. In het Oude Testament bij Abraham, Jacob, Jozef

en Daniël en in het Nieuwe testament bij Jozef en Maria

en de apostelen. Tegenwoordig horen we uit bijvoorbeeld

Islamitische landen geregeld dat Jezus zich openbaart in

dromen." Maar Noortje wordt vooral geïnspireerd door

de tekst uit Joël 2:28, herhaald in Handelingen 2'.17.'Hier

staat dat aan het einde der tijden ouden dromen zullen

dromen. Als we geloven dat we in de eindtijd leven, dan

moeten we daar toch iets meel'

Ongehinderd, persoonlijk en intiem

Maar waarom wil Cod dromen gebruiken om met ons

te spreken? 'ln ons dagelijks leven worden we vaak door

onze omgeving, ons lichaam en onze ziel gehinderd in het

verstaan van Cods stem. Als we slapen zijn die factoren

minder actief en zijn er dus minder barrières, waardoor

we ontvankelijker ziln voor Cods stem. Onze geest blijft

immers wel wakker.' Een andere reden is dat we in onze

dromen heel persoonlilk en intiem kunnen worden aan-

gesproken. Noortje Cooskens: 'De Heer kan hierbij onze

eigen persoonlijke beelden en gevoelens gebruiken om ons

iets duidelijk te maken. Er is verder niemand bij, die mee

kan luisteren.'

Raar, onmogelijk en onlogisch

Maar dromen zijn bedrog. Dat leren we al van jongs af

aan. 'Het is maar een droom', zeggen onze ouders bij een

nachtmerrie. 'Het zijn maar verwerkingsprocessen', zegt

de wetenschap. En zo hebben we afgeleerd om onze dro-

men serieus te nemen, vindt Cooskens. Want dromen zijn

als de gelijkenissen die Jezus vertelde. 'Ze bestaan meestal

uit symbolen, beelden, gecombineerd met gevoelens.
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Ze zijn vaak niet eenduidig, en moeten dus geïnterpreteerd

worden om zete begrijpen.' Soms hebben ze ook meer-

dere betekenissen. 'Denk maar aan de dromen in het boek

Danië1, die meerdere keren vervuld werden', legt Cooskens

uit. 'Soms zijn dromen zells raar, onmogelijk en onlo-
gisch. We hebben Cods logica nodig om ze daadwerkelijk
tp Lrrnnpn hporiinpn '

Openstellen, opschrijven en interpreteÍen
Hoe kun je weten of een droom van Cod is, en welke

boodschap zebevat? Cooskens: 'Het begint met bereid

zijn om naar Cods stem te luisteren, en Hem te vragen tot
je te spreken door een droom.' De tweede stap is onder-

scheiden waar een droom vandaan komt: 'Dromen kun-

nen voortkomen uit ons lichaam. onze ziel. van de duivel

of van Cod.' Dat kan onder andere door het al of niet

aanwezig zijn van licht en kleuren en het gevoel dat een

droom geeft. Dromen van de boze komen nooit in heldere

kleur en veroorzaken angst. Dromen van Cod komen met

licht en kleuren en geven vrede.' De dialoog met Cod blijft
de sleutel: 'Het is Zijn boodschap, en Hijwilje die graag

uitleggen. Overdenk je droom, praat met God. Cebruik

eventueel een concordantie of droomwoordenboek ter

verdu idel ijkin g va n sym bolen. Droomwoorden boeken zij n

geen instant-verklaring, maat ze kunnen je wel op weg

hel pen.

En tenslotte. schrijf de droom opl Mijn ervaring, en die

van vele anderen, is dat de heilige Ceest dan als het ware

de pen overneemt zodat je dingen gaat schrijven die je

nietzelf verzint.' Hou je dromen bij in een droomschrift,

en bewaar zein 1e hart. 'Dromen van Cod blijven je bij',

aldus Cooskens.' Vaak bevatten ze een bemoediging,

soms ook een correctie een aanwijzing, of zelfs een

opdracht. Hoe meer ervaren je wordt in het verstaan van

Cod door een droom, hoe meer Cod het kan gebruiken

om je dingen duidelijk te maken. Wat als je verkeerd

interpreteert? 'Cod is geduldig. Je mag fouten maken.'

Cooskens waarschuwt wel voor het verkeerd communice-

ren van dromen naar anderen. 'Cebruik dromen nooit om

anderen de les te lezen of iets van hen gedaan te krijgen.

Dring anderen geen dromen op. Dat doet Cod ook niet.'

Leren je dromen te verstaan geeft resultaat: 'Je relatie

met Cod wordt intiemer. Je kunt bewaard worden voor

misstappen, en naarmate je vaardiger wordt kan Cod dit
kanaal steeds beter gebruiken om met jou te communice-

ren. Je gaat steeds meer beseffen wat er in Cods hart voor

ons of anderen leeft .'

Noortje Cooskens is arts. Zij kwam op twintigarige

leeftijd tot bekering. Zij werkte jarenlang als zendingsarts

in Congo. Haar interesse in dromen werd gewekt door een

cursus van John Paul Jackson. 'Hij vertelde dat een derde

van de Brlbel bestaat uit dromen en visioenen, net zoals

we een derde van onze tijd slapen. Zou Cod die tijd ook

niet kunnen gebruiken? Haar studie resulteerde in een

eigen cursus over het begrijpen van dromen en het ver-

staan van Cods stem.'Niet dat ik alles weet, maar ik kan

mensen wel op weg helpen.' De volgende cursusdag is op

2l april in Veenendaal. Meer info: www.events4christ.nl

Charisma februari 2012



ffiK-rumwffima&r&4&
Charisma is één van de toonaangeende

christelijke magazines in Nederland.
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abonnee door onderstaande Machtigings-

kaart in te vullen en op te sturen!

Steun nu Charisrna met uw gift!
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ondersteunen met een gift? U kunt uw gift nu overmaken op giro 567007

of bankrekening nr. 380145367 . Of gebruik de machtigingskaart hieronder!
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