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Inleiding 
 
Jezus zei: '...U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten,’  
(Mattheüs 22:37-40). 
 

God liefhebben en je naaste als jezelf 
Dàt zal het thema zijn van de studies in dit materiaal: 
1. de relatie tussen God en de mens 
2. de relatie tot jezelf 
3. de relatie tot je naaste. 
 

Hoe kun je dit materiaal gebruiken  
Dit materiaal kan gebruikt worden voor persoonlijke studie evenals in een gesprekskring. Duizenden 
exemplaren vonden al hun weg naar allerlei gesprekskringen. Aanvankelijk vooral onder vrouwen, 
maar later ook onder echtparen en in mannengespreksgroepen. 
 
Soms wordt per keer één studie behandeld, maar vaak worden twee studies per ontmoeting 
gecombineerd. Naast studieoverzichten is er een handleiding voor kringleiders op basis van zes 
ontmoetingen beschikbaar. 
Belangrijk is dat tevoren steeds wordt aangegeven welk gedeelte uit het materiaal als voorbereiding 
voor de gespreksgroep gelezen moet worden. Het gaat daarbij vooral om het persoonlijk overdenken 
van de vragen en de uitwerking van de invuldelen. 
Tijdens de kringontmoeting kan dan rondom deze persoonlijke beantwoording doorgepraat worden 
en kunnen de vragen besproken worden. 
Bedoeling van het materiaal is: meer zicht krijgen op de concrete betekenis van het Evangelie voor 
het persoonlijk leven en voor onderlinge relaties. 
 

Het doel van dit materiaal 
Waarom deze studies over relaties? 
Omdat een leven zonder relaties ondenkbaar is. 
Of we het nu leuk vinden of niet: we zitten allemaal met de vraag wat de zin van ons persoonlijk- en 
gemeenschappelijk leven is, en welke plaats wij in de wereld willen innemen. 
Relaties zijn onontkoombaar en zelfs broodnodig. Ze houden direct verband met ons ‘welzijn’, met 
het wel of niet gelukkig zijn. Daarom dit materiaal. 
Omdat in de dagelijkse praktijk blijkt hoe moeilijk en kwetsbaar relaties zijn (en daarmee ons geluk), 
wat zich onder meer uit in gevoelens van eenzaamheid, onbegrip en verbittering. 
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Wie ben ik en wie is die ander, en hoe kunnen mensen samen mens-zijn? Dit materiaal wil aan een 
duidelijker beeld meewerken en daarna de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen bij de 
lezer(s) leggen. Het praktisch invullen is immers een persoonlijke zaak, maar het gezamenlijk 
nadenken over uitgangspunten en richtlijnen, een verantwoordelijkheid van ons allen. 
De verschillende onderwerpen zijn dan ook niet volledig uitgewerkt, maar reiken denk- en 
gespreksstof aan voor persoonlijk- en groepsgebruik. Daarbij is de Bijbel als oriëntatiepunt gekozen. 
Voor wie dat moeilijk of discutabel vindt: geef de God van de Bijbel eens een eerlijke kans. Pas als we 
objectief en oprecht Zijn boodschap hebben willen onderzoeken, hebben we het recht een 
waardeoordeel over de Bijbel uit te spreken. 
De keuze is aan een ieder van ons. Maar een juiste keuze is het eerlijk overdenken dubbel en dwars 
waard! 
 
De Franse moralist Joseph-Jubert zei: 
‘Zij die nooit een mening terugnemen, beminnen zichzelf meer dan de waarheid.’ 
 
Ik hoop dat het lezen van dit materiaal zal bijdragen tot die eerlijke overdenking. 
 
Marleen Ramaker 
 
 
Tekst: Marleen Ramaker 
© 2006 
St. Bijbel, Media & Samenleving 
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Deel 1: Inleiding op de hoofdstukken 1-5 

De relatie tussen God en de mens 
 
Om te weten hoe de relatie tussen God en de mensen kan zijn, moeten we eerst een indruk hebben 
wie God is en wie de mens is en wat hun onderlinge relatie inhoudt. 
 
Daarbij moeten we duidelijk onderscheid maken tussen ons denken over God, en de werkelijkheid 
zoals God die weergeeft. 
Want in hoeverre is onze mening gevormd en gekleurd door onze achtergrond, door 
ongeïnteresseerdheid of onwil, door negatieve ervaringen of door het luisteren naar wat ànderen 
over Hem zeggen? 
In hoeverre schoppen we tegen een karikatuurbeeld aan? 
 
De bekende leermeester Augustinus zei in dit verband eens: ‘Men is een belangrijk eind gevorderd in 
de kennis van God, wanneer men – voordat men weet: wie Hij is, - weet: wat Hij niet is.’ 
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Deel 1: Hoofdstuk 1 

Uitspraken over God 
 

 ‘Men kan beter helemaal geen mening over God hebben, dan een mening die Hem onwaardig 
is,’ (Francis Bacon). 
 

 ‘God bezoekt ons dikwijls, maar meestentijds zijn we niet thuis,’ (Joseph Roux). 
 

 ‘Wie vol van zichzelf is, in hem is geen plaats voor God,’ (Joods spreekwoord). 
 

 ‘Sommige mensen willen God met dezelfde ogen bezien zoals ze een koe bezien, en van Hem 
houden zoals ze van een koe houden: om de melk en de kaas en de winst die deze hun oplevert,’ 
(Meester Eckhart). 
 

 ‘Over Gods scheppingskracht: ‘Ik kan mij de man voorstellen, die aan God gaat geloven na een 
doorgesneden kool nauwkeurig te hebben bekeken,’ (Eric van der Steen). 
 

 ‘Iedereen die zich ernstig bezighoudt met het streven naar kennis van de natuurwetenschappen, 
raakt overtuigd dat zich in de wetten van de Kosmos een geest manifesteert: een geest die verre 
superieur is aan die van de mens, en in het aangezicht waarvan wij, met onze bescheiden 
vermogens, ons nederig moeten voelen,’ (Albert Einstein). 
 

 ‘Wij beschouwen God zoals een piloot zijn parachute beschouwt: die is er voor mogelijke 
ongelukken, maar hij hoopt dat hij er nooit gebruik van zal behoeven te maken,’  
(Een door C.S. Lewis aangehaald citaat van één van zijn vrienden) 

  

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Hoe denk je over God en hoe zou je Hem omschrijven? 

 
2. Bespreek met elkaar hoe je in het verleden over God dacht en nu over Hem denkt. 

 

3. Wat God over Zichzelf zegt in het boek waarin Hij Zich openbaart: de Bijbel. 
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Deel 1: Hoofdstuk 2 

Wat God over Zichzelf zegt 

 

 'Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn 
weide,' (Psalm 100:3). 

 

 'Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk,' (Psalm 147:5) 
 

 '...Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God,' (Jesaja 44:6). 
 

 '...Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!'  
(Openbaring 4:8). 

 

 'Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste,' 
(Openbaring 22:13). 

 

 'God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. 
Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?'  
(Numeri 23:19). 

 

 'Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van 
wie het hart volkomen is met Hem...,' (2 Kronieken 16:9).  

 

 '...God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is,' (1 Johannes 1:5). 
   

 '...Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken,' 
(Hebreeën 11:6). 

 

 'God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid,'  
(Johannes 4:24). 

 
God is geest en niet aan een lichaam, aan tijd of ruimte gebonden. Hij is onzichtbaar voor ons. Tòch 
kunnen we Zijn aanwezigheid ervaren. Net zoals de wind zijn aanwezigheid verraadt door de 
beweging van de bladeren en het ruisen ervan, zo kunnen we ook God ontdekken door naar de 
schepping te kijken, het werk van Zijn handen. Ook al gaan de mensen er nog zo zorgeloos en 
onverantwoordelijk mee om. 
Nog steeds ervaren we het wonder van de planten- en dierenwereld, van de natuurwetten en de 
enorme wijsheid die dit alles tot stand bracht. 
 



 
Leven in harmonie 

Hoofdstuk 2: pagina 2 
 

God heeft Zich echter op een bijzondere manier willen openbaren: door Zijn Zoon Jezus Christus. 
Door Hem mogen we God leren kennen. 
 
De Bijbel zegt: 

 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft 
Hem ons verklaard,' (Johannes 1:18). 

 

 '...Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien...,' (Johannes 14:9). 

 'Hij is het Beeld van de onzichtbare God...,' (Kolossenzen 1:15). 
 

 'Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk,' (Kolossenzen 2:9). 
 

Als we willen weten wie God is en hoe Zijn karakter is, moeten we het leven en werk van Jezus 
Christus bestuderen door over Zijn woorden en daden te lezen, beschreven in het Nieuwe 
Testament. 
 

Om over na te denken / gespreksvraag: 
1. Wat houdt je kennis over Jezus Christus in, en in hoeverre heb je dat beeld of die 

veronderstelling ooit getoetst d.m.v. een positief-kritisch onderzoek van Jezus’ eigen woorden, 
opgetekend in het Nieuwe Testament? 

 
 

Uit: ‘De basis van het bijbelse geloof’, John Stott, Novapres – Apeldoorn: 
‘In het begin schiep God.’ De eerste vijf woorden van de Bijbel zijn meer dan een inleiding tot het 
scheppingsverhaal of het boek Genesis. Zij vormen de sleutel tot het verstaan van de Bijbel in zijn 
totaliteit. Zij vertellen ons dat de religie van de Bijbel de religie is van het initiatief van God is. 
Je kunt God nooit overrompelen. Je kunt Hem nooit voor zijn. Hij doet altijd de eerste stap. Hij is er 
altijd: ‘in het begin.’ Voordat de mens zelfs maar bestond, heeft God gehandeld. Voordat de mens 
aanstalten maakt God te gaan zoeken, heeft God de mens al gezocht. In de Bijbel zien we niet de 
mens tastend zoeken naar God, maar zien we God Zijn handen uitstrekken naar de mens. 
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Deel 1: Hoofdstuk 3 

Wat mensen over zichzelf zeggen 
 

Enkele citaten: 
• ‘De meeste mensen zijn als eieren, te vol van zichzelf om iets anders te bevatten,’ (Josh Billings). 
 
• ‘Mensen zijn machines die door de gewoonte worden voortgedreven, als molenwieken door de 

wind,’ (Voltaire). 
 
• ‘De mens is een wereld in ’t klein,’ (Democritus). 
 
• ‘De mens ziet nooit zichzelve zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt en ook deze 

slechts op korte afstand,’ (Augustinus). 
 
• ‘Ik geloof dat de beste definitie van de mens is: de ondankbare tweevoeter,’  

(Fedor Dostojewski). 
 
• ‘De mens is een eeuwig raadsel voor zichzelf: zijn eigen persoon is een huis dat hij nooit binnen 

gaat en waarvan hij slechts de buitenkant bestudeert,’ (Emile Souvestre). 
 
• ‘De mens is als een vis op het droge. Ergens moet er toch een oceaan zijn!’ (Matthias Claudius). 
 
• ‘De minachting voor onze soort is de prijs die wij vaak moeten betalen voor onze kennis ervan,’ 

(Charles Caleb Colton). 
 
• ‘Mens worden is een kunst,’ (Novalis). 
 
• ‘Het wordt steeds duidelijker dat niet de hongersnood, noch de virussen, noch de kanker, maar 

de mens zelf het grootste gevaar is voor de mensheid,’ (Karl Jung). 
 

En over de innerlijke verdeeldheid en tweestrijd in de mens: 
• ‘De mens is superieur aan het dier als mens – maar niet als dier,’ (Pierre Reverdy). 
 
• ‘De mens is een paradoxaal wezen, daarom kan men alleen in paradoxen over hem spreken,’ 

(Jean de Boisson). 
 
• ‘We moeten het beste en het slechtste van de mensheid verwachten, evenals van het weer,’ 

(Vauvenargues). 
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• ‘Ik heb nooit een groter monster of een groter wonder ter wereld gezien dan mijzelf,’ 
(Montaigne). 

 
Tenslotte enkele citaten over de menselijke natuur, zijn conditie en sterfelijkheid: 
• ‘De sterfelijke mens lijkt op een toneelspeler, die nooit verneemt, hoe het stuk verder verloopt, 

waarin hij een bedrijf lang zelf meegespeeld heeft,’ (Ludwig Fulda). 
 
• ‘Als een kannibaal met mes en vork eet, is dat dan vooruitgang?’ (Stanislaw Jerzy Lec). 
 
• ‘De werkelijke vooruitgang van de mens is niet zozeer een kwestie van vindingrijkheid, als wel 

van geweten,’ (Albert Einstein). 
 
• ‘Een mens zonder moraliteit is van alle levende wezens het meest roekeloze en het ruwste,’  

(de Griekse wijsgeer Aristoteles). 
 
• ‘In hun natuur zijn alle mensen gelijk; het zijn hun gewoonten, die de verschillen maken,’ 

(Confucius). 
 
• ‘Hoe meer men mensen analyseert, hoe meer alle redenen daarvoor verdwijnen. Vroeg of laat 

stuit men op dat afschuwelijke, gemeenschappelijke iets, dat men de menselijke natuur noemt,’ 
  (Oscar Wilde) . 
 
Deze weinig vleiende, maar vaak realistische uitspraken van mensen uit vroegere en meer recente 
tijden en uit allerlei delen van de wereld, stemmen wel tot nadenken. 
 

Ziet God het ook zo somber? 
Om hierop antwoord te vinden twee citaten uit de Bijbel: 
'En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over 
de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de 
kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld 
van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen...,'  
(Genesis 1:26-28). 
 
'Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt 
U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond,' (Psalm 8:4-6). 
 
In de hierboven aangehaalde Psalm van David wordt de mens de kroon van Gods schepping 
genoemd. 
 
Tòch ging er iets mis, want de Bijbel laat naast deze geweldig positieve kant óók de mislukking en 
negatieve kant zien, die in de praktijk van het leven nú en in de geschiedenis steeds weer bevestigd 
wordt. Wat veroorzaakt die gespletenheid in de mens? Zie Romeinen 3:10-18 en Romeinen 7:21-25. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat is ons mensbeeld? 

 
2. Hoe zie jij jezelf? 
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Deel 1: Hoofdstuk 4 

Gods visie op de mens en zijn problemen 
 

De opstand van de mens 
‘De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te 
onderhouden. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar 
van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u 
daarvan eet, zult u zeker sterven,’ (Genesis 2:15-17). 
 
‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei 
tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de 
vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht 
van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem 
niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 
Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God 
zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat 
hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te 
worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at 
ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten 
vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten,’ (Genesis 3:1-7). 
 
Het eerste bijbelboek laat de mens direct al zien als iemand die zelf verantwoordelijkheid voor zijn of 
haar daden draagt. De mens wordt niet gedwongen God lief te hebben maar krijgt de ruimte om zèlf 
heel bewust steeds weer voor God te kiezen en open te staan voor de liefde die God hem of haar wil 
geven. 
God schiep de mens en legde in de mens de mogelijkheid dat deze Hem trouw of ontrouw zou 
kunnen zijn. Immers als de mens géén ander alternatief had dan God te gehoorzamen, dan had die 
instelling geen morele waarde. Wèl als de mens uit liefde en met zijn hele persoonlijkheid hiertoe 
zou besluiten! 
Gods tegenstander, de duivel (of satan) genoemd, wil de onderlinge relatie van God en de mens, van 
de mensen onderling, tussen mens en schepping, verstoren en ten gronde richten. Hij gaat daarbij 
listig gebruik maken van die éne mogelijkheid: het bewerken van een verkeerde keuze! Hij betrekt 
daarbij de hele persoonlijkheid van de mens. 
 
Verstandelijk: 
Door Gods woorden te verdraaien en door de waarheid te misvormen, zaait hij twijfel. Hij brengt 
verkeerde gedachten op gang. 
 
 
 



 
Leven in harmonie 

Hoofdstuk 4: pagina 2 
 

Emotioneel: 
De verkeerde gedachten wekken gevoelens van twijfel over de goedheid, de oprechtheid en 
betrouwbaarheid van Gods karakter en daden. Oók prikkelen deze gedachten de nieuwsgierigheid 
naar een nieuwe ervaring, een situatie waarvan God weet dat de mensen die niet aankunnen: het 
kennen van goed en kwaad. God wilde niet dat we het kwaad zouden leren kennen en alle gevolgen 
daarvan zoals ziekte, dood, eenzaamheid, lijden en verdriet. 
 
De menselijke wil: 
De mens besluit op grond van zijn gedachten en gevoelens, tot hoogmoedige ongehoorzaamheid en 
eigenzinnigheid, tot zelfstandigheid zònder God, tot levensvervulling gefundeerd op eigen inzichten 
en normen. 
 

 Het gevolg van de opstand 
‘… zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf 
schorten. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de 
namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden 
van de bomen in de hof,’  (Genesis 3:7-8). 
 
De relatie met God is verstoord en daardoor ook met elkaar. De mens verstopt zich voor God en man 
en vrouw krijgen ten opzichte van elkaar schaamtegevoelens. De vertrouwelijke omgang van God 
met Adam en Eva gedurende de wandelingen in de tuin zijn verleden tijd. Ze ervaren nu gevoelens 
van vrees en schuld, die zich onder meer uiten in het zich ‘verstoppen’, en het camoufleren en 
afschuiven van eigen verantwoordelijkheid en fouten, als gevolg van de ontstane ‘ik-gerichtheid’. 
 
In Genesis 3:8-13 lezen we hierover: ‘En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof 
wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht 
van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: 
Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom 
verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten 
waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te 
zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de HEERE God zei tegen de 
vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan 
gegeten.’ 

 
 
 
 
 
De relatie tussen God en de mens is verbroken, 
wat zijn doorwerking heeft op de relatie van 
mensen onderling. 
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Augustinus (354-430) vluchtte destijds ook voor God. Na een lange weg gaf hij zich over, waarna hij 
de innerlijke rust vond die hij steeds had gezocht. Hij schreef toen zijn ‘Belijdenissen’: 
‘De ongelovigen proberen voor U te vluchten. Ze zijn als schaduwen: zelf donker, maar het is licht om 
hen heen. Ze proberen zich van U los te maken, maar ze weten blijkbaar niet dat U geen grenzen 
kent. U bent dicht bij hen die ver van U zijn. Laat ze zich toch omkeren en in Uw armen vallen en 
uithuilen. En dan zult U hun tranen drogen, en ze zullen nog méér huilen, maar dan van vreugde. 
Omdat niemand dan Uzelf, die hen geschapen hebt, hun leven vernieuwt.’ 
 

God nam opnieuw het initiatief 
God laat Zijn schepselen niet los. Hij zoekt, ook 
al hebben zij zich verstopt. Hij roept: ‘Mens, 
waar zit je toch?’ Hij wil met ze verder gaan en 
laat hun Zijn trouwe liefde blijken. Hij zoekt en 
roept hen niet alleen, maar Hij geeft hun ook 
een belofte. Daardoor kreeg hun leven weer 
perspectief. 
Hij belooft dat uiteindelijk het kwaad 
overwonnen zal worden, waarbij de vrouw een 
bijzondere en belangrijke rol zal spelen. En 
inderdaad werd de Zoon van God, in de gestalte 
van een mensenkind, uit de maagd Maria 
geboren: Gods oplossing voor de mensheid, 
waardoor de weg naar God weer vrijkwam voor 
iedereen die bereid is zijn of haar schuld te 
erkennen en te belijden en naar de Bron van alle leven terug te keren: God, de Schepper, die Zich 
kenbaar gemaakt heeft in Jezus Christus. 
 
Volgens de Bijbel kan de scheiding tussen een heilig God en een zondige ‘gevallen’ mensheid alleen 
door geloof in en gehoorzaamheid aan Christus hersteld worden. Hij is de Middelaar. God wil dat alle 
mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen.  
‘Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft 
Zich gegeven als een losprijs voor allen…,’ (1 Timotheüs 2:5-6). 
 

Samenvatting 
Omdat God liefde is en het beste met de mensheid voorheeft, heeft Hij alles gedaan wat maar 
mogelijk was om de relatie met de mens te herstellen, zonder dat daarbij Zijn heiligheid en 
rechtvaardigheid tekort gedaan zou worden. 
Door het geloof in het plaatsvervangende lijden en sterven van Jezus Christus, kunnen we met God 
verzoend raken en voor de eeuwigheid bij Hem horen. Daarom wordt het Evangelie, het goede en 
hoopvolle nieuws, heel kernachtig weergegeven door de apostel Johannes: ‘Want zo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft,’ (Johannes 3:16). 
 
De mens heeft dus met twee mogelijkheden te maken, waarbij hij of zij kan kiezen voor een leven 
mèt of zònder God. Voor een leven waar de eigen wil of Gods wil het voor het zeggen heeft. 
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Jezus kwam als tweede en tegelijkertijd laatste Adam om ons een weg terug te wijzen: een leven in 
hervonden gemeenschap met onze Schepper en hemelse Vader. 
 

 'Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, 
zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het 
leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt 
worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt 
worden,' (Romeinen 5:18-19). 

 

 'Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden,'  
(1 Korinthe 15:22). 
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Deel 1: Hoofdstuk 5 

Om over na te denken 
 

Gods trouw 
Waaruit blijkt Gods zorg en liefde, ook ná de zondeval? Zie de volgende verzen: 
 
a. Genesis 3:15 (probeer de betekenis in eigen woorden weer te geven) 
Biologisch klinkt het vreemd dat de Bijbel over het zaad van de vrouw spreekt, maar op deze manier 
maakt God onder meer duidelijk dat het om een goddelijk, bovennatuurlijk ingrijpen van Hem gaat. 
Jezus Christus zal als zondeloos mens ter wereld komen (dus niet in de lijn van Adam, door wie de 
zonde in de wereld kwam), maar verwekt door de Heilige Geest, de Geest van God, zodat Hij zonde 
en dood kan overwinnen. Zie Lukas 1:34-35. 
 
De betekenis van dit feit heeft een enorme draagwijdte. We begrijpen dan nòg beter Jezus’ oproep 
om ‘opnieuw geboren te worden’, uit de Geest. Om ons hart en leven, onder Zijn heerschappij te 
stellen en ‘een nieuwe schepping’ te worden. In 1 Johannes 3:9 en 5:18 staat zelfs dat we ‘uit God 
geboren’ moeten zijn om één met Zijn natuur te kunnen worden. 
Zie in dit verband ook Romeinen 8:14-16 en Johannes 1:12-13. 
 
b. Genesis 3:20-21 
God geeft Adam en Eva ‘bescherming’. Lichamelijk en psychisch. Hij is met hen, óók in de veranderde 
situatie. God laat hen niet in de steek. 
 
c. Genesis 3:22-24 
Door van de ‘boom des levens’ te eten, zouden Adam en Eva en hun nageslacht altijd zondig blijven 
en eeuwig een gestoorde en geschonden relatie met God ervaren. God wilde dat niet, omdat Hij dan 
Zijn oplossing niet zou kunnen aanbieden. Jezus overwon de zonde èn de dood. Daarom kan God ons 
nu in plaats van de eeuwige dood, eeuwig leven aanbieden. Een leven in harmonie met Hem. 
Zie Johannes 11:15-27 en Openbaring 1:18. 
 
Door Jezus Christus is de toegang tot de ‘boom des levens’ weer vrij! 
Zie Openbaring 2:7 en Openbaring 22:14 
 

God is liefdevol en rechtvaardig 
Toen God in Genesis 2:17 de mens verbood om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten, 
deed Hij dat uit liefde. Daarom waarschuwde God de mens van tevoren, en bepaalde Hij hem bij de 
consequenties in het geval van overtreding: ‘…want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker 
sterven.’ 
Gods heiligheid houdt in dat Hij geen zonde door de vingers kan zien. Hij kan de gevolgen van de 
zonde niet zomaar wegnemen, zonder Zijn eigen wezen geweld aan te doen. Hij moet straffen met 
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de dood en het oordeel. Het is de consequentie van de eigen verantwoordelijkheid die Hij aan de 
mensen gegeven heeft. Zie Romeinen 6:23a en Hebreeën 9:27. 
 

God voorziet in een oplossing zònder dat Zijn heiligheid en rechtvaardigheid tekort gedaan 
wordt. 
Zie Romeinen 6:23b en Johannes 5:24. 
Hoe omschrijft Jezus ‘eeuwig leven’ in Johannes 17:3? 

 
Gods actie vraagt om reactie 
Willen wij Gods oplossing aanvaarden? Willen we van God iets ontvangen, als Hij ons inderdaad iets 
te geven heeft?  
Hoe denken we in dit verband over de uitspraak van Augustinus: ‘God wil ons iets geven, maar Hij 
kan het niet, omdat onze handen gevuld zijn; Hij vindt er nergens plaats voor?’ 
 

Een goede relatie vraagt? 
Liefde, toewijding en trouw; aandacht, verzorging en tijd; groei en verdieping. 
Hoe beleven wij dit concreet in onze relatie tot God? 
 
Augustinus erkende dat een liefdesrelatie zich moet verdiepen. Hij bad: ‘Ik heb U lief, en als het te 
weinig is, dan wil ik U graag meer liefhebben...’ 
  



 
Leven in harmonie 

Deel 2 Inleiding: pagina 1 
 

 
 
Deel 2: Inleiding op de hoofdstukken 6-9 

De relatie tot je zelf 
  
Hoe vaak maken we niet mee dat mensen zich nutteloos en onbelangrijk voelen, waarbij ze zich 
eenzaam op een ‘eilandje’ terugtrekken, of juist op een veeleisende, heersend-agressieve manier 
zich willen laten gelden? 
 
Hoe komt het dat zoveel mensen met zichzelf overhoop liggen, zichzelf ongeliefd en afgewezen 
voelen en daardoor niet in staat zijn om een relatie op te bouwen, en als gevolg vaak eenzaam en 
verbitterd hun leven ‘slijten’. 
 
Tim Stafford, schrijver van het boek: ‘Als ik kijk naar mezelf’, bracht het eens als volgt onder 
woorden:  
 
De vicieuze cirkel 

 Het wordt wel een vicieuze cirkel genoemd, die je niet kunt doorbreken. 
 

 Omdat we denken dat we waardeloos zijn, sluiten we ons op in onszelf en kunnen we niet van 
anderen houden. 
 

 Omdat we andere mensen niet echt kunnen liefhebben, alleen een ‘plichtmatig’ soort liefde 
voor hen voelen, houden zij niet van ons. 

 

 Omdat anderen niet van ons houden, of wij denken dat hun liefde, net als de onze, slechts schijn 
is, denken we dat we waardeloos zijn. 

 

 Hoe doorbreken we deze cirkel van zelfbeklag? 
 
Hoe kunnen we echt mens-zijn en in vrede met onszelf (en daardoor met anderen) leven? Niemand 
weet dit beter dan onze Schepper, omdat Hij ons gemaakt heeft en weet hoe we in elkaar zitten. 
In Zijn Woord geeft Hij ons een beperkt zicht op deze vraag. Beperkt, maar voldoende om hiermee 
aan het werk te gaan. Om te weten dat ons leven zinvol is, en dat de mens onvoorstelbaar veel 
creatieve en opbouwende mogelijkheden in zich bergt, mist die onder Gods leiding tot ontplooiing 
mogen komen. 
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Deel 2: Hoofdstuk 6 

Hoe zitten we in elkaar? 
 
Als we over de vraag nadenken hoe we in elkaar zitten, dan moeten we ons bewust zijn dat geen 
mens is te verdelen in hokjes of afdelingen. De mens is een eenheid en kan als zodanig niet 
‘gedemonteerd’ worden. Wèl kan een schematische illustratie een beperkt hulpmiddel zijn om meer 
inzicht te krijgen in de algemene kennis omtrent de menselijke natuur en structuur. Om die reden 
bekijken we in deze studie een tweetal (beperkte) illustraties, waarbij we de onderlinge 
verbondenheid niet uit het oog mogen verliezen, evenals het feit dat we als mens nooit ten volle het 
mysterie mens kunnen doorgronden. Dat kan alleen onze Schepper. 
 
Toon Hermans bracht in zijn boek: ‘Alles is heimwee’ dit beperkte zelfinzicht als volgt onder 
woorden: 
 

Ikke 
ze zeggen altijd – zoek je zelf 
maar ik weet niet wie ik ben 
er wonen mensen diep in mij 
die ik nog nauw’lijks ken 
 
er leven er belach’lijk veel  
onder die zelfde huid 
en als ik zoek naar wie ik ben 
zoek ik de beste uit 
  
 
 
 
 
 
De mens bestaande uit geest, ziel en lichaam 
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Geest 
Allereerst gaf God de mens een geest, een innerlijk vermogen om in contact met Hem te leven, Hem 
lief te hebben en te dienen.  
Soms wordt dit innerlijke, geestelijke leven ook wel met ‘ons hart’ aangeduid. 
Zie bijvoorbeeld Deuteronomium 6:5: ‘Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw 
hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.’ 
God gaf de mens een geest, zodat deze in verbondenheid met Hem en als een beelddrager van Hem 
zou kunnen leven en werken. Zie Genesis 2:7, Prediker 12:7, Johannes 4:24 en 1 Korinthe 6:17. 

 
Ziel 
Ook gaf God de mens een ziel of persoonlijkheid, waardoor we zijn, wie we zijn: met onze eigen 
unieke eigenschappen. 
Onze persoonlijkheid bestaat globaal uit: 
a. ons verstand 
b. ons gevoel 
c. onze wil 
 
De manier waarop we denken, voelen en beslissen, maakt ons tot een persoon met een eigen 
karakter en identiteit, omdat niemand gelijk denkt, voelt of beslist. 
Je zou het als volgt kunnen weergeven: 
 

 
 
 
Alle drie dimensies horen bij elkaar en dus bij het mens-zijn en 
zorgen voor een juiste balans. Immers bij gebrek aan gevoel zou de 
mens als een robot kunnen reageren en handelen, anderen 
kleinerend en kwetsend. 
Bij gebrek aan wilskracht zullen mensen besluiteloos en passief hun 
werk kunnen doen, waardoor er weinig invloed van hen uitgaat. 
 
 

Evenzo zullen mensen met gebrek aan verstandelijk inzicht fouten maken, doordat ze impulsief en 
gevoelsmatig met mensen en situaties omgaan, wat veel teleurstelling en verwarring kan geven. 
God heeft de mens echter geschapen met een uitgebalanceerde persoonlijkheid waarbij Hij het 
centrum wil zijn. Dit neemt niet weg dat bij de één de emotionele uitingen meer naar voren kunnen 
komen en bij een ander een meer rationele aanpak. Daarom hebben mensen elkaar onderling nodig, 
elkaars inbreng en aanvulling. Dat betekent samenwerking. 
 

Lichaam 
Tenslotte gaf God ons ook een uiterst ingewikkeld, maar geweldig mooi functionerend lichaam, 
waarmee we Hem en de naaste kunnen dienen. Lichaam, ziel en geest: de menselijke drie-eenheid. 
Zie in dit verband ook 1 Korinthe 6:19. 
 
God gaf de stoffelijke, lichamelijke mens, een ziel en geest waardoor hij zowel met de stoffelijke als 
met de geestelijke (onzichtbare) wereld in contact kan staan. Twee werkelijkheden waar we niet 
onderuit kunnen. Soms is dit erg moeilijk te begrijpen, omdat we als mens geneigd zijn van het 
zogenaamde ‘gesloten wereldbeeld’ uit te gaan, waarbij we geen ingrijpen of invloeden van buitenaf 
aanvaarden. 
Toch spreekt de Bijbel over een zichtbare en onzichtbare wereld. Over een geestelijke wereld, die 
niet met ons verstand te doorgronden of te bewijzen is.  
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Deel 2: Hoofdstuk 7 

Wat ging er mis? 
 
De psycholoog dr. Gary H. Strauss schreef: 
 
‘De moderne psychologie erkent dat elk mens drie essentiële psychologische behoeften kent: de 
behoefte om ergens bij te horen (om lief te hebben en liefde te ontvangen), de behoefte aan 
gevoelens van eigenwaarde (het aanvaarden en waarderen van jezelf) en de behoefte van 
vertrouwen, een gevoel van bekwaamheid (om met vertrouwen je eigen leefsituatie aan te kunnen). 
Deze behoeften vonden hun volmaakte vervulling in de hof van Eden. Er bestond geen twijfel over 
Adams en Eva’s ‘thuisfront’. Het doel van hun bestaan was om in gemeenschap en contact met God 
te leven en ze waren letterlijk ‘voor elkaar gemaakt’. Het feit dat ze de kroon van Gods schepping 
waren en in een voor hen ideale omgeving mochten wonen en werken, maakt duidelijk hoe 
waardevol ze in Gods ogen waren. 
En de hun toevertrouwde mogelijkheden om de verantwoordelijkheden omtrent het verzorgen van 
de tuin aan te kunnen, en het positief reageren daarop van de tuin en de vriendelijke reactie van zijn 
dierlijke bewoners, gaven Adam en Eva een rotsvast vertrouwen. Ze ervaarden volmaakte zekerheid. 
De zondeval veroorzaakte een enorme verandering! 
Plotseling was Adams en Eva’s relatie met God verbroken en beiden moesten de tuin verlaten. Ze 
hoorden er niet meer thuis. En omdat ze de eervolle plaats daarin kwijt waren, beginnen ze twijfels 
over hun eigenwaarde te krijgen. Het vertrouwen viel weg toen hun nieuwe omgeving zich vijandig 
ging opstellen. 
In hun psychologische basisbehoeften werd niet meer onvoorwaardelijk voorzien. De volmaakte 
harmonie ging van het ene op het andere moment over in een pijnlijk conflict. Hun volmaakte 
zekerheid viel weg en maakte plaats voor een angstige onzekerheid. 
Waar God steeds het focuspunt in hun leven was, werd hun eigen ‘ik’ het centrum, een zwak, 
afhankelijk, angstig en onzeker ‘ik’, een ‘ik’ dat in conflict met God en Zijn goddelijk plan en doel 
kwam te leven, tevergeefs proberend in eigen behoeften te voorzien.’  
 
Omdat Adam en Eva God ongehoorzaam werden en hun eigen weg insloegen, moest God Zich in Zijn 
heiligheid terugtrekken. Hij liet hen niet in de steek, maar de relatie was geschonden en troebel 
geworden. 
Niet alleen de relatie ten opzichte van God, ook de relatie van de mens tot zichzelf veranderde. De 
drie-eenheid viel uiteen. 
De mens had nog wel een lichaam en ziel, maar zijn geest werd ‘dood’, een dood die ook te zijner tijd 
het lichaam zou doen afsterven.  
De mens is zijn oriëntatiepunt kwijt en zoekt dit nu bij zichzelf. Hij is nu ‘ik-gericht’, een situatie die 
hem van God en de naaste verwijdert. 
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Bekijk eens de volgende illustratie: 
 
De harmonie tussen zuivere kennis en gevoelens, en het 
vermogen om tot goede beslissingen te komen, is verstoord 
en geschonden. De mens wordt nu òf door gevoelens òf door 
een dominerende wilskracht òf berekenende kennis 
gedreven, of een combinatie van deze elementen. Hij mist de 
rust- en richtinggevende leiding die God gaf. Als Vader, 
Vriend, Leraar en Bondgenoot. 
 
 
 
De geestelijke dimensie is vertroebeld en verloren.  
De mens stelt zichzelf tot norm en uitgangspunt. Dit beïnvloedt zijn relatie tot zichzelf èn de naaste. 
De geschiedenis en huidige menselijke problemen zijn daar voorbeelden van. 
 
De volgende illustraties zijn een poging om de situatie weer te geven vóór en na de zondeval en Gods 
antwoord op het probleem van de mens. 
 

 
 
 
 
De mens zoals God hem/haar maakte: 
Geest: Door de geest was er een bewustzijn van God. Door de 
‘geestelijke antenne’ was communicatie met God de Schepper 
mogelijk.  
Ziel: Onze ziel of persoonlijkheid geeft ons een zelfbewustzijn. 
Lichaam: Door ons lichaam is er een wereldbewustzijn. 
  
 

 
 
 
De mens zoals hij/zij nu is: 
Geest: De geest is nu dood.  
Ziel en lichaam: Beide zijn nu ‘ik-gericht’ en staan door middel 
van onder andere onze zintuigen open voor beïnvloeding van 
een werelds denken, los van God en Zijn wetten. 
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De mens kan echter ‘vernieuwd’ worden, door het geloof in 
Jezus Christus 
 
Geest: Door het herstelde contact met God, staat ons leven nu 
weer onder leiding van de Heilige Geest, de Geest die ook in 
God en Jezus Christus is.  
Ziel en lichaam: Beide ondergaan eveneens deze verandering. 
De Bijbel spreekt hier duidelijk over.  
 

 
 
We lazen het citaat van de psycholoog dr. Gary H. Strauss, waarin hij sprak over de verstoring en 
geschondenheid van drie behoeften: een gevoel van geborgenheid (‘thuisfront’), een gevoel van 
eigenwaarde en zelfrespect, en een gevoel van vertrouwen, bekwaamheid en kracht om te kunnen 
leven. 
 
 
 
 
 
Door een groeiende relatie met de Drie-eenheid (God de 
Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest), wil God 
hierin voorzien. 
 
 
 
 
God de Vader: Hij is ons ‘thuisfront’. Hij wil ons leiden en opvoeden als een wijze en liefdevolle 
vader. Hij wil met de tederheid als die van een moeder (hoewel menselijke liefde beperkt is en Gods 
liefde volmaakt) voor ons zorgen. Niemand kan iets veranderen aan het feit dat we Zijn kind zijn. Hij 
heeft ons aangenomen en houdt ons vast.  
 
God de Zoon: maakte door Zijn dood en opstanding duidelijk hoe waardevol en kostbaar we voor 
God zijn! Hij werd één van ons: een mens. Hij gaf Zijn leven om ons het eeuwige leven te kunnen 
geven en een herstelde relatie met de Vader. 
 
God de Heilige Geest: wil ons de kracht en de mogelijkheid geven om als christen te leven. Hij wil in 
en door ons heen werken. Hij wil ons tot een waarachtig volgeling van Christus maken zodat we tot 
een beelddrager van God worden omgevormd. Hij wil daarom de dagelijkse leiding over ons leven 
hebben omdat Hij de enige garantie is voor geestelijke groei.  
Om die reden stelt Calvijn in ‘De Institutie’ dat het beeld van God niet buiten ons maar in ons gezocht 
moet worden.  
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Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Herken jij jezelf in één van de illustraties? 
 
2. Ervaar je de groeiende invloed van God in mijn persoonlijkheid en mijn doen en laten? 
 
3. Wil je dat eigenlijk? 
 
4. Voel jij je: 

a. geborgen in God, 
b. waardevol in Gods ogen en 
c. bekwaam om als christen te leven omdat God Zijn Geest en Woord aan mij gegeven heeft? 

 
5. Herken jij je in Augustinus’ woorden: ‘Ik was U kwijt en ik was mezelf kwijt, maar ik vond mezelf 

weer doordat ik U weer vond?’ 
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Deel 2: Hoofdstuk 8 

Gods oplossing 
 
Voor diegenen die toch nog wat vragen hebben over de kern van Gods boodschap, over het goede 
nieuws van Gods boodschap in de persoon en het werk van Jezus Christus, volgen hier nog enkele 
illustraties. 

 
 
Toen de mens God ongehoorzaam werd en zijn eigen weg 
wilde gaan, ontstond er een kloof tussen God en de mens, 
omdat God heilig is en de mens zondig. De mens probeert 
door middel van allerlei godsdienstige systemen God te 
bereiken. Door inspanning van zijn zielenleven, door 
verstandelijke inzichten, door gevoelsmatige ervaringen of 
door zich met een enorme wilskracht voor allerlei zaken te 
beijveren. 
 
 

 
Toch leert de Bijbel dat er maar één weg is: erkenning van eigen zonde en schuld, waardoor het 
mogelijk is God te bereiken, èn er-kenning dat alleen God kan redden in de Persoon van Jezus 
Christus. 
 

 'Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt,' (Prediker 
7:20). 

 

 '...Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,is niemand die verstandig is, er is niemand die God 
zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. (...) De vreze Gods staat hun 
niet voor ogen,' (Romeinen 3:10-12 en 18). 
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God Zèlf greep in door Zijn Zoon te zenden 
Als tweede èn laatste Adam (waarbij Hij als mens zondeloos 
en volmaakt was) was Hij de enige die de schuld van de 
mensheid op Zich kon nemen. 
Hij maakte door deze verzoening de weg tot God vrij. Hij 
werd de Middelaar tussen God en mens, en overbrugde de 
kloof. 
Iedereen die deze weg wil gaan, mag tot God komen. 
Als volmaakte mens stierf Hij niet alleen voor onze zonde, 
maar Hij stond ook op uit de dood. Hij overwon de 
geestelijke èn lichamelijke dood. Hij biedt ons nu het 
geestelijke leven aan met de belofte dat ook de lichamelijke dood ons geen kwaad kan doen.  
God biedt in Jezus Christus een herstelde en nieuwe relatie aan, waarbij onze geest weer levend 
gemaakt wordt. 
God biedt het aan en wij mogen het aanvaarden, waardoor we van de ‘geblokkeerde’ situatie 
geïllustreerd door A mogen overgaan naar de situatie geïllustreerd door B. 
 
 

 
 
 
Illustratie A 
Gestoorde onderlinge menselijke relaties. 
Oorzaak: mensen wandelen niet in het licht van God.  
 
 
 
 

 
 
 
In Christus is de weg tot de Vader vrij! En deze vrede met God mag ook doorwerken in onderlinge 
menselijke relaties. Gods Geest wil barrières afbreken en relaties vernieuwen. 
 
 
 
 
 
Illustratie B 
 
De gerichtheid op God breekt barrières af en maakt 
goede onderlinge relaties mogelijk. 
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De vraag is: willen we geestelijk opnieuw geboren worden en een herstelde eeuwige relatie met God 
ontvangen door: 
a. te erkennen dat we als zondige mensen tekortschieten; 
 
b. te erkennen dat alleen Jezus Christus de weg terug is; 
 
c. Zijn genade, Zijn vrijspraak in Christus, met beide handen als een genadegeschenk te 

aanvaarden; 
 
d. vergeving te vragen en in geloof te aanvaarden dat Hij ons vergeven heeft op grond van  

1 Johannes 1:9: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’; 

 

e. door met ons hele wezen Jezus Christus als Redder en Heer te aanvaarden, wat inhoudt dat we 
Hem volledig willen volgen en gehoorzamen; 

 
f. door toe te staan dat Jezus Christus ons door Zijn Geest gaat omvormen tot een beelddrager van 

God, zodat het beeld van de eerste Adam plaats gaat maken voor de laatste Adam: Jezus 
Christus, de volmaakte beelddrager van God, God Zelf.  

 

Probeer de betekenis van de volgende verzen eens te omschrijven: 
 Galaten 2:20 

 Romeinen 8:29 

 Kolossenzen 3:9-10 

 2 Korinthe 3:18 en 4:16 

 1 Korinthe 15:45-49 
 

Hoe kun je God antwoord geven? 
Door met Hem te spreken in gebed. 
Voor God maakt het niet veel uit wat we precies zeggen. Hij is meer geïnteresseerd in de houding van 
ons hart, in ons oprecht verlangen om voortaan bij Hem te willen horen. Voor diegenen die nog nooit 
met eigen woorden gebeden hebben kan een voorbeeld wellicht helpen: 
‘God in de hemel, ik erken dat ik U en de verzoening die U mij in Christus aanbiedt nodig heb om tot 
de bestemming van mijn leven te komen. Ik belijd U mijn schuld en wil mijn leven voor U en Uw 
genade openstellen. Dank U wel dat U mij vergeeft en mijn lege hart vult met Uw Geest. Wilt U mij 
voortaan leiden en mij zó gaan veranderen dat ik word zoals U wilt dat ik zal zijn.’ 
  

Een illusie? 
Hoe weten we nu dat het geen illusie is die we onszelf aanpraten? Omdat God het zegt en omdat Hij 
betrouwbaar is! Lees eens: 

 Openbaring 3:20 

 Johannes 5:24 

 1 Johannes 5:11-13 
 
Dank Hem voor het feit dat Hij in jouw leven is gekomen. Door te danken maken we God duidelijk dat 
we Hem vertrouwen. Daar zal Hij Zich over verheugen. 
 

En als ik faal? 
God is met ons bezig. Nu en gedurende ons hele leven. Een geestelijke geboorte is immers net als 
een natuurlijke geboorte slechts het begin. Daarna volgt groei, een ontwikkeling naar volwassenheid. 
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Maar niemand kan groeien zonder eerst geboren te zijn! 
Voorwaarden voor groei zijn liefdevolle verzorging, voeding en oefening. God wil hierin voorzien. Hij 
wil in liefde voor ons zorgen, en ons geestelijk leven voeden met Zijn Woord. Ook mogen we met 
Hem in gebed spreken. 
Daarnaast geeft Hij ons de mogelijkheid van het contact met andere christenen.  
 
Vaak nemen we het roer weer zelf in handen, waardoor we het spoor bijster kunnen raken. De Bijbel 
geeft maar één oplossing: terugkeren naar het punt waar het fout ging, het God belijden en opnieuw 
onze weg met Hem vervolgen. God wil ons vergeven en opnieuw met ons verder gaan. Als wij maar 
willen opstaan en Zijn hand willen grijpen om onze weg met Hem verder te vervolgen. God wil ons 
vormen, maar het is onze verantwoordelijkheid toe te laten dàt Hij ons vormt. 
In dit verband is het volgende citaat uit: ‘Een vriend worden van Jezus’ erg duidelijk:  
‘Een zendeling probeerde in een gesprek met enkele Indianen uit te leggen dat – ook al woonde 
Christus in hen – hun oude natuur nog springlevend was. En dat satan via die oude natuur zeker zou 
proberen invloed te krijgen. 
Het opperhoofd nam het echter van de zendeling over en zei: ‘Ach mijnheer, in mijn hart leven een 
witte en een zwarte hond. En de hond die ik de meeste aandacht en voeding geef, die wint.’ 
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Deel 2: Hoofdstuk 9 

Wat zijn de gevolgen voor ons persoonlijk welzijn? 
 

Bevrijding van schuld en schuldgevoelens 
Bevrijding van schuld houdt de aanwezigheid van schuld in. Zonde (een leven tegen Gods wil en 
bedoeling) is echter iets wat meestal weggeredeneerd wordt. 
Het is bijna geheel vervangen door psychologische en sociologische verklaringen. 
 
Dr. K. Menninger stelt in zijn boek: ‘Whatever becomes of sin’ dat zonde meestal verklaard wordt als 
zwakheid, afwijking of verandering op grond van omstandigheden. Het schuldgevoel wordt 
onderdrukt, maar men kan het geweten ontlopen, onder druk zetten, verdoven, doch niet zonder 
een zware tol te betalen. 
Door berouw, herstel van het kwaad en schuldbelijdenis wordt het schuldgevoel onmiddellijk minder, 
aldus Menninger.  
 
Ook de Zwitserse arts Paul Tournier geeft veel aandacht aan de noodzaak van verzoening en 
vergeving, o.a. in zijn boek: ‘Schuld en schuldgevoelens’.  
Daarbij maakt hij onderscheid tussen valse en echte schuldgevoelens. Voorbeelden van valse 
schuldgevoelens zijn: 
a. Als tè strenge ouders voortdurend ‘verboden te genieten’ communiceren, kan een kind zich al 

schuldig voelen als het spontaan geniet, wat een domper op zijn plezier zet. 
 
b. Wat de omgeving ons suggereert of van ons verwacht, kan een bron van schuldgevoelens zijn. 

We kunnen dan het gevoel krijgen voortdurend tekort te schieten. 
 
c. Chronisch-zieken kunnen zich schuldig voelen omdat ze overlast bezorgen en veronderstellen 

dat mensen dat vervelend vinden. 
 
d. Overbelasting en stress kunnen schuldgevoelens veroorzaken, als iemand noodgedwongen het 

feit moet accepteren dat bepaalde dingen blijven liggen. 
 
Noem zo mogelijk andere voorbeelden: 
 
Een echt schuldgevoel is het innerlijk besef dat werkelijke waarden en normen veronachtzaamd of 
met voeten getreden zijn. Tournier noemt het een ‘morele overtuiging’. 
Het vraagt moed om eigen beperkingen en fouten onder ogen te zien èn te erkennen dat dit ook met 
een geschonden relatie met God verband houdt. 
 



 
Leven in harmonie 

Hoofdstuk 9: pagina 2 
 

Schuldgevoelens door anderen onbewust overgedragen of aangepraat, hebben dus niets te maken 
met het je schuldig weten tegenover God, die ons door en door kent en weet wat er in ons omgaat. 
We kunnen ons niet voor God verstoppen. Lees in dit verband eens de volgende verzen: 

 Psalm 90:8 

 Psalm 139:1-12 

 Hebreeën 4:12-13 

 1 Korinthe 4:5 

 Daniël 2:22 
 
Hoe denk je over het volgende citaat van Dr. Georg Huntemann: 
‘De mens van vandaag gelooft niet meer in Christus, omdat hij niet meer van vergeving wil weten. Hij 
gelooft niet meer in de vergeving, omdat hij zichzelf wil vergeven. Hij heeft zichzelf vergeven, omdat 
hij zelf geboden maakt, en zichzelf tot God heeft verheven. Juist dat is de ideologie van de antichrist, 
die in de Bijbel als de wetteloze voorgesteld wordt.’  
 
Het geheim van het Evangelie is echter dat de mens zich niet vertwijfeld voor God hoeft te 
verstoppen. God wil dat de mens –mèt zijn schuld – bij Hem komt en daardoor – vanuit de vergeving 
– zichzelf leert aanvaarden. 
Ook ten aanzien van zijn menselijke fouten en beperkingen. Gemaakte fouten kunnen namelijk twee 
reacties geven: 
a. ontmoediging, twijfels, schuldgevoelens, onzekerheid en teleurstelling, waarbij je je in jezelf 

terugtrekt of je agressief gaat uiten. 
 

b. verootmoediging, belijdenis en aanvaarding van Gods vergeving, waardoor je je weer kunt 
oprichten. 

 
Dr. Tournier zegt: ‘Voor een ieder van ons kan de mislukking de gelegenheid worden van een 
terugkeer tot zichzelf en een persoonlijke ontmoeting met God (...) vooral als we ontdekken dat we 
niet schuldig zijn vanuit het doen, maar vanuit het zijn.’  
 
Daarom kan echte schuld uit een zelfgenoegzame houding bestaan, waarbij je meent niet schuldig te 
staan ten opzichte van God en de naaste. Of uit het camoufleren van eigen fouten en beperkingen 
door je achter anderen of allerlei situaties te verbergen. De schuld ligt dan altijd bij iets of iemand. 
Het eerste mensenpaar ervaarde dit al: Adam gaf Eva en indirect God de schuld en Eva wees weer op 
satan.  
 
Echte schuldbelijdenis begint bij het aanvaarden van eigen verantwoordelijkheid en schuld ten 
opzichte van God en de naaste en het erkennen dat je Zijn licht nodig hebt. Door stil voor God te 
worden. Door open te staan voor Zijn vergeving. Dan pas kan God bevrijding geven, waardoor je 
jezelf leert aanvaarden zoals je bent en daardoor ook met andere ogen naar de medemens leert 
kijken. 
Door de vergeving is een positief denken mogelijk geworden! 
 

Zelfaanvaarding 
Omdat we onze schuld hebben kunnen overdragen aan God en geloven dat Zijn vergeving door het 
offer van Jezus Christus ons gereinigd heeft, leren we naar onszelf te kijken zoals God ons ziet: een 
nieuwe schepping! 
Niemand is zo goed dat hij geen vergeving nodig heeft en niemand is zo slecht dat hij geen nieuw 
begin mag maken. De genade geldt iedereen! Denk in dit verband eens aan de misdadiger, 
beschreven in Lukas 23:42-43. En lees ook 2 Korinthe 5:17. 
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Dit betekent dat we onszelf mogen zijn en ons niet eerst moeten ‘oppoetsen’. We mogen bij God 
komen zoals we zijn en van daaruit gaat God met ons verder. 
 
Het is als een wagenwiel. Waar de mens van nature zelf ‘de as’ wil zijn, moet deze bereid zijn Christus 
als as, als middelpunt te aanvaarden van zijn of haar leven. Daarbij gooit God het wiel niet weg, maar 
wil Hij het gaan gebruiken, met zijn geaardheid, zijn mogelijkheden en beperkingen. Hij wil er nu Zijn 
richting aan geven, de functie ervan optimaal maken en bijsturen.  
 
Als God ons aanvaardt zoals we zijn, waarom zouden wij ons dan nog langer laten belemmeren door 
negatieve gevoelens? We mogen naar onszelf leren kijken met Gods ogen! 
God wéét dat we beperkt zijn, maar Hij weet ook dat we met Hem krachtig zijn. 
In Exodus 3:11-12 lezen we bijvoorbeeld over Mozes’ twijfels als God hem een opdracht wil 
toevertrouwen: ‘Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden? En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn...,’ 
We mogen ons op God concentreren! Zo ontvangen we ook vertrouwen voor de toekomst! 

 
Vertrouwen in de toekomst 
God toont vertrouwen in groei en vooruitgang, en vertrouwt ons allerlei gaven toe om te kunnen 
groeien. 

 de dagelijkse omgang met Hem door Zijn Woord en gebed. 

 de leiding en kracht van Zijn Geest die Hij ons gaf toen we ons aan Hem toevertrouwden. 

 de gemeenschap met andere christenen. 

 de blijvende vergeving van Christus, van waaruit we dag-in-dag-uit mogen leven. 
God weet dat als we Hem Zijn gang laten gaan in ons leven, we op Christus gaan lijken: ‘Wij allen nu, 
(...) worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit 
door de Geest van de Heere bewerkt wordt,’ (2 Korinthe :18). 
Geloven we dat en staan we hiervoor open? 
 
Het weten dat God ons aanvaard – inclusief onze groei – en dat Hij in geduld ons vasthoudt, leert ons 
ook een milde en geduldige houding ten opzichte van andere mensen die óók waardevol voor God 
zijn omdat Zijn Zoon ook voor hen stierf. God wil: '...dat alle mensen zalig worden en tot kennis van 
de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens 
Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen...,' 1 Timotheüs 2:4-6). 
 

Eigenwaarde 
Waarom? 
a. Omdat we voor God zó waardevol waren, dat Jezus Christus voor ons gestorven is.  

Romeinen 5:8 en 8:32. 
 
b. Omdat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest genoemd wordt. 1 Korinthe 6:19-20 en 

Efeze 1:13-14. 
 
c. Omdat we een kind van God genoemd worden, en deel uitmaken van Zijn familie en koninkrijk. 

Johannes 1:12 en Efeze 2:19. 
 
d. Omdat God ons rijk wil zegenen. Efeze 1:3-14. 
 
e. Omdat Christus in ons hart woning heeft gemaakt. Efeze 3:17. 
 
f. Omdat we vrijmoedig tot God mogen gaan. Efeze 3:12 en Hebreeën 4:16. 
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g. Omdat we eeuwig leven hebben ontvangen met een blijde hoopvolle toekomst in het 
vooruitzicht: de terugkomst van Jezus Christus en de bevestiging van Zijn rijk waar wij deel van 
mogen uitmaken. Zie o.a. Openbaring 21:1-5. 

 
In Christus zijn we waardevol. Paulus zegt het als volgt: '...door de genade van God ben ik wat ik 
ben...,' (1 Korinthe 15:10). Zó eren we Gods werk in Jezus Christus. 
 

Geborgenheid en zekerheid 
Deze zekerheid vindt zijn basis niet in omstandigheden, in erkenning en acceptatie van anderen, 
maar in God. 
Waarin zoekt de mens in het algemeen zijn of haar zekerheid? 
Bedenk of bespreek eens enkele voorbeelden: 
 
De zekerheid dat God ons liefheeft en ons als mens tot de ontplooiing wil laten komen die Hij voor 
ogen had toen Hij ons schiep, helpt ons positief ten aanzien van het leven te staan. Hij is er in alle 
(moeilijke of fijne) omstandigheden. 
Dankzij God weten we waar we vandaan komen, waarom we leven en waar we naar toe gaan ná 
onze lichamelijke dood. We weten dat Hij ons wil helpen en leiden bij de juiste ‘invulling’ van ons 
dagelijks leven, welke verrassingen het leven ook inhoudt. 
Lees in dit verband eens Romeinen 8:28, 32, 35, 37-39. 

 
Zinvol leven 
Bevrijding van schuld, zelfaanvaarding, vertrouwen voor de toekomst, een gevoel van eigenwaarde 
en van zekerheid, geven dat we een zinvol, bewust leven leiden. 
Een leven waarin we ons bewust en concreet door God laten inschakelen en gebruiken. We zijn niet 
alleen door Jezus Christus vrijgekocht met het oog op onze redding, maar óók met het oog op een 
opdracht. 
God wil dat ons leven vrucht gaat dragen. Daarom wil Hij ons als mens tot ontplooiing laten komen: 
geestelijk, verstandelijk, emotioneel, maar ook sociaal, in onze contacten met de naaste. 
Het is een uitdaging die soms met veel moeite gepaard kan gaan, maar tegelijkertijd een voorrecht is, 
omdat we als een medewerker en beelddrager van God sámen met Hem onze opdracht mogen 
aanvaarden. Levend vanuit Zijn vergeving, kracht en nabijheid. 
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Vragen ter afsluiting: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Geeft de illustratie van de boom ons leven weer?  
 
2. Zijn onze wortels in Gods liefde verankerd waarbij Zijn liefde in de relaties met onze naaste 

zichtbaar wordt? 
 
3. Draagt ons leven vrucht, zodat ook anderen op Gods liefde en boodschap willen reageren? 
 
 

Voor aanvullende studie: 
 Jeremia 17:7-8 

 Kolossenzen 2:6-7a 

 Galaten 5:22 

 1 Petrus 2:9 

 Efeze 2:10 en 4:17-24 
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Deel 3: Inleiding op de hoofdstukken 10-12 

De relatie tot je naaste 
 
Mens-zijn en menselijk gedrag zijn boeiende zaken. 
Er zijn dan ook niet voor niets wetenschappelijke studierichtingen ontstaan die zich met de mens en 
met het menselijk gedrag en samenleven bezig houden. 
 
Zo heb je de antropologie: de menskunde op biologisch, psychisch en sociaal gebied, waarbij kennis 
omtrent de mens door de eeuwen heen en waar ook ter wereld verzameld wordt, ongeacht een 
bepaalde cultuur.  
De sociologie (= wetenschap van de samenleving) houdt zich vooral bezig met de mens als sociaal 
wezen, en de psychologie (= zielkunde; wetenschap der bewustzijnsverschijnselen) met de mens als 
psychisch wezen. 
 
Al deze drie gedragswetenschappen staan in het middelpunt van de belangstelling. Waarom is het 
belangrijk over de onderlinge menselijke omgang na te denken? 
Omdat de mens niet alleen een geestelijk, psychisch en biologisch wezen is, maar ook een sociaal 
wezen, dat in relatie tot zijn of haar medemens staat, en verantwoordelijkheid ten opzichte van God, 
de medemens en de schepping is toevertrouwd.  
Toch blijkt telkens weer dat mensen onderling allerlei barrières het hoofd hebben te bieden. 
Bijvoorbeeld onbekendheid met het denk- en leefklimaat van anderen, waarbij maar al te gauw 
wordt uitgegaan van het ‘betere’ van de eigen vertrouwde situatie of van eigen culturele 
achtergronden. 
Hoeveel mensen prefereren niet hún gedachten, waarden en gewoontes, daarbij vergetend dat wat 
zij gewoon vinden of waarmee zij vertrouwd zijn voor een ander niet gewoon of hoogstaand hoeft te 
zijn. 
Zo treffen we in de ‘waardering’ van elkaars cultuur en gedrag vaak een hoogmoed aan die alleen 
maar de eigenzinnigheid en eigenwijsheid van de mens aantoont. Maar het toont ook de behoefte 
van een ‘neutraal’ en goed uitgangspunt aan. Onze Schepper heeft in dat uitgangspunt voorzien. 
 
De zelfverzekerde en zelfvoldane houding van veel mensen doet zich ook in het vlak van de 
persoonlijke relaties voor: 

 ‘Als iedereen was zoals ik, dan zou de wereld er heel wat beter uitzien.’ 

 ‘Hoe kan ik anderen veranderen, zodat ze denken en handelen zoals ik denk dat ze moeten 
handelen?’ 

Deze meestal uit beleefdheid onuitgesproken gedachten, kenmerken vele menselijke conflicten, 
omdat de mens geneigd is de eigen denk- en gevoelswereld met het daarbij behorende gedrag als 
meest waardevolle uitgangspunt te nemen. 
 



 
Leven in harmonie 

Deel 3 Inleiding: pagina 2 
 

Dwight H.Small wijst in zijn boek: ‘After you have said I do’  op de invloed van de menselijke opstand 
tegen God waardoor de mens vervreemd raakte van Zijn Schepper, zichzelf en de medemens: 
‘Trots en onafhankelijke zelfhandhaving markeren de tragische vervreemding van de mens van 
Degene die de mens voor Zichzelf gemaakt heeft. En omdat liefde voor God geblokkeerd is, richt 
deze liefde zich naar binnen; de mens maakt zichzelf tot voorwerp van zijn toewijding.’ 
 
We zijn als mens de weg naar Gods èn elkaars hart kwijt geraakt. 
Hoe was dit bij de eerste man en vrouw? 
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Deel 3: Hoofdstuk 10 

Absolute openheid 
 
Adam en Eva ervaarden voor hun zondeval volledige openheid, waarbij ze ongeremd en 
onbeschaamd tegenover elkaar stonden. Als open boeken die niets voor elkaar te verbergen hadden. 
Ze voelden elkaar aan, waren op elkaar ingespeeld en wisten zich dor elkaar aanvaard en 
gewaardeerd. 
 
Na de zondeval kwam er echter schaamte, eenzaamheid en 
een innerlijk verbergen voor elkaar. 
Angst voor afwijzing, vernedering, onbegrip, kwetsing van 
gevoelens, wantrouwen en bedreigde gevoelens deden hun 
intrede in het hart van de mens en daarmee in de wereld. 
Adam en Eva kenden nu de neiging om zich regelmatig in 
hun ‘eigen huisje’ terug te trekken, waardoor ze soms 
onbereikbaar voor elkaar waren, ieder gevangen in zijn of 
haar eigen gedachten, vragen of twijfels. 
 
Onbereikbaar voor de ander...  
De disharmonie met God werkte door in het onderlinge contact van mensen en sinds het prille begin 
van de geschiedenis van de mensheid tot nog toe zijn er kleine en grote muren van onbegrip, 
liefdeloosheid, argwaan, gekwetste gevoelens en teleurstelling opgericht. 
 
De Noorse actrice Liv Ullmann, de ‘goodwill-ambassadrice’ van Unicef, het kinderfonds van de VN, zei 
eind 1982 tijdens een interview: ‘We hebben de maan bereikt, maar niet onze medemens.’ 
 
Toon Hermans geeft in zijn boek: ‘Ik heb het leven lief’ ook zijn verlangen weer dat de mens weer 
ècht mens zal worden: 
 
WENS 
Mijn liefste wens 
opnieuw geloven in de mens, 
niet altijd wijzen op zijn falen, 
maar duizend malen weer herhalen 
dat hij een deel is van Gods plan, 
daar wordt de wereld mooier van. 
 
Dat de ‘ik-gerichtheid’ een groot probleem is, weet hij op een rake manier te schetsen: 
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IK 
Of ’t leven blij is boos of bars 
‘het ik’ dat zit ons altijd dwars 
men hamert het al vroeg erin 
’t is ‘ik’ vanaf het prilst begin. 
Want vangt op school de taalles aan 
dan staat ‘het ik’ reeds bovenaan, 
de meester schrijft op ’t zwarte bord: 
‘ik ben, ik heb, ik wil, ik word.’ 
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Deel 3: Hoofdstuk 11 

Muren afbreken 
 
‘Evangelie’ betekent: goed nieuws! 
In Efeze 2:14-18 staat dat Jezus Christus de muur van de zonde en de daarmee verband houdende 
straf heeft weggebroken. Hij wijst hiermee niet alleen de weg terug naar God, maar ook naar elkaar. 
Hij wil culturele en vijandige muren tussen mensen onderling wegbreken en mensen leren op een 
nieuwe manier met elkaar om te gaan. 

 
 
 
 
 
Christus wil ons in groeiende harmonie laten leven met God, 
onszelf en de naaste. 
 
 
 
 
 
 

 
Gods liefde in Christus wil ons vrijmaken, zodat we Hem en de naaste kunnen gaan dienen. Christus is 
‘onze vrede’. 
De bijbelse boodschap is 100% relationeel en spreekt over waarden en normen die in de dagelijkse 
praktijk van het leven vorm moeten krijgen in de omgang met God en elkaar. 
 
Onderzoek zelf eens de volgende verzen en zie hoe de verticale relatie tot God door moet werken in 
de horizontale verhouding tot onze medemens. 

 Jesaja 1:15-17 

 Efeze 2:10 

 1 Korinthe 1:9 en 1 Johannes 1:6-7 

 1 Johannes 3:16-18 en 4:20 

 Johannes 13:34-35 

 Kolossenzen 4:1 en Filemon 15-18 

 Kolossenzen 3:18-25 of Efeze 6:1-9 

 Jakobus 2:14-17 

 Efeze 4:17-32 
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Conclusie 
Naarmate de liefde van God meer ruimte in ons hart en leven krijgt, zal dit doorwerken in de omgang 
met onze naaste. 
Liefde is een gave van God en een gave moet ontvangen worden. Daar moet ruimte voor komen! 
 
Paulus stond open voor Gods liefde omdat hijzelf de warmte, vrijheid en vreugde had ervan had 
ondervonden! Hij kòn het niet voor zich houden en deze liefde blokkeren. Ze moest doorgegeven 
worden. Ze moest dóórstromen.  
Hij zei: ‘Want de liefde van Christus dringt ons…,’ (2 Korinthe 5:14). 
Dáárom deed hij wat hij deed. Hij wist dat: ‘de liefde van God in onze harten uitgestort is door de 
Heilige Geest, die ons gegeven is.’ Hij geloofde het en leefde daaruit. In dagelijkse afhankelijkheid van 
zijn Heer. 
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Deel 3: Hoofdstuk 12 

Liefde in de praktijk 
 
God wil ons individueel en als gemeenschap van christenen de vrucht van Zijn Geest leren, zodat we 
wijs en liefdevol met elkaar zullen omgaan. 
Paulus noemt deze vrucht in Galaten 5:22: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Oók het beroemde hoofdstuk over de liefde (1 Korinthe 13) laat zien dat Gods liefde in beweging is, 
in actie. Deze liefde is dynamisch, praktisch en brengt verandering teweeg. 
Gods liefde bleef niet beperkt tot een gevoel, maar werd concreet zichtbaar. 
Die liefde wilde meelijden, wilde zich tot het uiterste geven, zèlfs tot in de dood. Dit alles werd 
gedemonstreerd in Christus.  
Liefde is dus niet slechts een gevoel, maar heeft ook met ons verstand en onze wil te maken. 
 
Willen we liefhebben? Zetten we ons ervoor in? 
Gelóven we dat God ons Zijn bovennatuurlijke, goddelijke liefde wil schenken als we Hem hierom 
vragen? Want over één ding moeten we duidelijk zijn: wij kunnen niet als christen liefhebben zoals 
God dat bedoeld heeft. Iemand bracht het als volgt onder woorden: ‘de tragedie van de mensheid is 
dat ze wel weet wat het goede is, maar niet in staat is het goede te doen.’ 
De Bijbel leert dat alleen Jezus Christus, in en door ons, deze vrucht van Zijn Geest kan ontwikkelen. 
Hij wil Zijn liefde geven als we ons er in gelovig vertrouwen naar uitstrekken.  
Praktische, zichtbare liefde is nodig omdat de wereld anders aan Gods boodschap voorbij zal gaan. 
Wat heeft deze dan te bieden? Waarin is ze anders? 
 
De God van de Bijbel probeert het ons door middel van verschillende beelden duidelijk te maken. 
• Als ‘medeburgers’ van Gods rijk staan we midden in een wereld die vijandig tegenover Hem 

staat. Als Zijn ambassadeurs, als Zijn gezanten mogen we Hem vertegenwoordigen en Zijn 
boodschap doorgeven.  

- 2 Korinthe 5:20-21  
- 1 Petrus 2: 9-10. 

 
• Als vredestichters wil God dat we de vrede van Jezus Christus in onze manier van leven zichtbaar 

laten worden.  
- Mattheüs 5:9 
- Romeinen 12:17-21, vooral vers 18 
- Jakobus 3:17-18 
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• God wil ons als zout en licht in de wereld gebruiken. 
- Mattheüs 5:13-16  
- Markus 9:49-50 
- Efeze 5:7-11 

 
God wil door onze harten, monden, handen en voeten heen andere mensen aanraken en helen en 
met Zijn boodschap bekend maken. Hoe staan wij daar tegenover? 
Deze liefde is immers niet vrijblijvend. 
Deze liefde houdt een opdracht in voor ons persoonlijk leven en voor de Gemeente van Christus, 
bestaande uit al Zijn kinderen. 
 
Hierna worden een aantal aspecten van onze verhouding met de mensen om ons heen besproken en 
het is raadzaam deze individueel of in groepsverband verder uit te werken.  

 
Meeleven 
Meeleven betekent: naast de ander staan en ons in de leefwereld en situatie van de ander 
verplaatsen. Het betekent ook luisteren. Er zijn! Niet veroordelend (ook al ben je het wellicht niet 
met alles eens) maar meevoelend en meelevend. Lees bijvoorbeeld eens:  

 Hebreeën 13:3  

 Romeinen 12:15  

 1 Johannes 3:17 

 Galaten 6:1  

 Romeinen 15:1-2 
 
Er zijn zoveel eenzame en onbegrepen mensen. Mensen die veel verdriet hebben en zo moe kunnen 
zijn van allerlei zorgen. Die verlangen naar contact met andere mensen. Hoe tonen we hen 
medeleven, liefde en vriendelijkheid? 
Door tijdnood kan niet iedereen regelmatig worden bezocht. Maar zijn er niet méér mogelijkheden 
om de ander te laten blijken dat je aan hem of haar denkt? Door eens te telefoneren of een brief of 
een briefkaart te sturen? 
Vooral dit laatste kunnen wij allemaal. Het kan zelfs een ‘kunst’ worden, die creatief en bewust 
geleerd en toegepast wordt. 
 
Een suggestie vooral bedoeld voor de vrouwen onder ons: 
Om te beginnen heb je leuk postpapier nodig. Dat kun je ook zelf maken, bijvoorbeeld door mooie 
afbeeldingen van bloemen uit de een of andere bloemen- en plantencatalogus te knippen en die 
vervolgens op blanco kaarten of wit of gekleurd papier te plakken. Mooi inpakpapier of oude 
kalenderbladen lenen zich hiervoor ook uitstekend. Verder kun je zelf illustraties maken, waarbij je 
eenvoudige vormen en afbeeldingen gebruikt. Hierna kun je gaan nadenken, welke mensen je 
regelmatig wilt gaan schrijven, waarna je hun namen op een lijstje noteert. Bij hun naam kun je 
langzamerhand allerlei gegevens gaan noteren, zoals: een verjaardag, de namen van de kinderen, of 
een bijzondere gebeurtenis uit hun leven. Ook kan het helpen regelmatig in je agenda te noteren 
wanneer je iemand wilt schrijven. Als bijvoorbeeld iemand man of vrouw heeft verloren, kan het veel 
betekenen geregeld en gericht een briefje te ontvangen. Wèl vraagt het de wil je bewust te 
verplaatsen in die situatie en de wil om na te gaan hoe je die persoon kunt bemoedigen. Soms kan 
het zijn dat je in de Bijbel of in een goed boek een mooie uitspraak tegenkomt. Noteer deze dan en 
geef het door op een moment dat je denkt dat het op zijn plaats is. In de Bijbel lezen we veel 
bemoedigingen en beloften, waar we elkaar mee mogen ondersteunen. Zo kan het leuk zijn ter 
gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis eens iets extra’s mee te sturen. Een zakdoek, een 
blocnootje, een boekje of iets dat je zelf hebt gemaakt. Het gaat vooral om het gebaar, en niet om 
het bedrag dat je hieraan besteedt. Als de mensen maar merken dat je van harte geeft. Uit liefde. 
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Nog enkele suggesties: 
1. Schrijf over die dingen die de ander bezig houden. Waar interesse voor is. Denk je zijn of haar 

situatie in en laat dit je schrijven beïnvloeden. 
 

2. Je kunt alleen openheid verwachten, als je zelf ook open bent. Geef jezelf en toon je liefde en 
medeleven op zo’n manier, dat de ander het ook zo voelt. Bemoeizucht en nieuwsgierigheid zijn 
bijvoorbeeld niet hetzelfde als medeleven. En ‘bepreken’ is niet hetzelfde als bemoedigen. 

 
3. Wees trouw! Een kort briefje hoeft niet veel tijd te kosten. 
 
4. Als je aan kinderen schrijft, is het leuk eens iets bij te sluiten: een foto, een mooie dierenprent, 

een tekening, een ballon, een kleurenplaat of zelfgemaakte boekenlegger. Leef mee met de 
interesses van een kind: een postzegelverzameling, huisdieren, timmeren, knutselen, 
handwerken, of één of andere sport. 

 
5. Bid voor de mensen en vraag God om inzicht hoe je voor hen een zegen kunt zijn. Ook op dit 

praktische terrein geldt de bede die we in Filippenzen 1:9-10 vinden: ‘En dit bid ik dat uw liefde 
nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden 
wat wezenlijk is...,' 

 

Aanvaarding 
Waarom? Omdat Christus ons aanvaard heeft, en weet hoe we kunnen worden als we Hem de 
leiding over ons leven leren toevertrouwen. God aanvaardt ons – dus ook onze naaste – in Christus. 
Hij wil met iedereen op dàt punt beginnen waar we staan als Hij ons roept tot Hem te komen. 
 
Om de ander te kunnen aanvaarden, moet je eerst jezelf hebben aanvaard! Ik las eens dat men 
zonder ‘gezonde’ liefde voor zichzelf onvoldoende liefde kan geven aan anderen. Het begrijpen en 
accepteren van de waarde die God aan ons hecht is de enige basis voor deze gezonde eigenliefde. 
Aanvaarden we bijvoorbeeld de verschillende achtergronden, karakters, bekwaamheden, 
beperkingen, en de noodzaak van groei en ontwikkeling? 
God wil dat we in vrede met onszelf en anderen leren leven, en aanvaarding speelt daarbij een 
belangrijke rol. Voor God is ieder mens belangrijk en waardevol. Bij Hem is ‘geen aanzien des 
persoons’. Zie in dit verband ook 1 Samuel 16:7. 
 

Waardering 
Waardering betekent onder meer: de erkenning van iemands waarde, bijdrage en betekenis. Wie wil 
er nu een nul, een ‘nobody’ zijn? Het betekent de erkenning van iemands unieke denk- en 
gevoelswereld, van iemand identiteit en verantwoordelijkheden (of je het nu met alle uitingen 
daarvan eens bent of niet). 
Waardering betekent ook iemand een ‘schouderklop’ geven als hij of zij daar recht op heeft. 
 
Alleen volwassen liefde kan oprechte waardering uiten en daarmee de ander bemoedigen. 
Hoe vaak tonen wij waardering? 
Of hebben we alleen maar wat te zeggen als we ergens tégen zijn of het oneens zijn met iemand? 
Zien wij de ander wel? Hebben wij oog en aandacht voor de ander? 
 
Onderstaand een frappant citaat uit: ‘Met ’t oog op verzorgen’, ‘Een paar jaar voor de oorlog deed 
een belangrijke Amerikaanse verlichtingsindustrie een onderzoek naar de invloed van licht op de 
productiviteit van de arbeiders in de fabriekshal. Een handige publiciteitsman zag ’t allemaal al voor 
zich. Advertenties in de trant van: met onze verlichtingsarmaturen... méér manuren! 
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Tijdens het weekend werd een fabriekshal helemaal voorzien van nieuwe lampen, waartussen 
dimmers werden geplaatst. Vervolgens werden de arbeiders heel summier op de hoogte gesteld. Om 
een lang verhaal kort te maken: iedere dag voerde men de lichtsterkte heel langzaam op en ... 
inderdaad, de productiviteit nam toe. Na een paar dagen werd de lichtsterkte heel langzaam, bijna 
onmerkbaar weer teruggenomen met als verbluffend resultaat dat de productie bleef toenemen! 
Niemand begreep er ook maar iets van, waarop men de zaak in handen gaf van een wetenschappelijk 
team. Wat bleek? 
De verhoogde productiviteit was niet te danken aan welke lichtsterkte dan ook, maar doodeenvoudig 
aan het feit, dat door een heel stel mensen plotseling aandacht werd geschonken aan die arbeiders 
in de fabriek. Eindelijk werden ze gezien.’ 
 

Vertrouwen 
Vertrouwen houdt onder andere in dat we de ander positief benaderen en geloven in een goede 
afloop of ontwikkeling. Vertrouwen kan als zaad worden uitgestrooid, waardoor wij op onze beurt 
ook meer vertrouwen gaan oogsten. 

 Hoeveel vertrouwen tonen wij in anderen? 
 

 Wat leren we in dit verband van Lukas 22:31-34? 
 
Jezus wist van tevoren dat Petrus zou falen. Tòch waarschuwt Hij Petrus in liefde, en verzekert hem 
van Zijn gebeden. Daarbij toont Jezus vertrouwen in Petrus’ terugkeer tot Hem. Bovendien vertrouwt 
Jezus Petrus een opdracht toe. 
Uit Petrus’ eerste brief (5:7-11) blijkt onder meer dat hij deze opdracht inderdaad aanvaard heeft en 
de gelovigen aanspoort en bemoedigt. Hij geeft persoonlijke levenslessen door om andere gelovigen 
op te bouwen in hun geloofsleven. 
 

Communicatie 
Communicatie is ‘tweerichtingsverkeer’ waarbij mensen of groepen elkaar onderling proberen te 
begrijpen. Het is overdracht van informatie, gedachten en gevoelens, wat direct en indirect plaats 
kan vinden (verbaal en non-verbaal). 
 
Voorbeelden van communicatiebarrières: 

 een niet willen luisteren omdat mensen niet in staat zijn het eigen standpunt even te laten 
rusten en zich in de situatie van de ander te verplaatsen. 
 

 vooroordelen waardoor mensen zich niet onbelemmerd of objectief op de ander kunnen 
instellen 
 

 het missen van gemeenschappelijke uitgangspunten en waarden. 
 

 een kritische, veroordelende houding.  
 

 een ongeïnteresseerde houding die ook zonder woorden duidelijk kan overkomen (bijvoorbeeld 
geen oogcontact of een ‘vlakke’ stem. 

 
Communicatie vraagt: 

 bereidheid om zèlf het initiatief te nemen. De Romeinse wijsgeer Seneca zei: ‘Als je wilt dat 
iemand je liefheeft, begin dan zelf die ander lief te hebben.’ Willen we zelf de eerste stap doen? 
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 bereidheid om te luisteren, waarbij je naast de ander wilt staan, rekening houdend met zijn of 
haar denk- en gevoelswereld. 
 

 bereidheid om je kwetsbaar op te stellen, ondanks bijvoorbeeld het risico om verkeerd 
begrepen te worden. 
 

 bereidheid te begrijpen, wat je onder meer duidelijk kunt maken door ècht de tijd voor de ander 
te nemen. 
 

 bereidheid om je duidelijk uit te spreken en gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. 
Dit is ook een leerschool, maar het is nu eenmaal een feit dat anderen niet automatisch kunnen 
‘aanvoelen’ wat ons bezighoudt. 
 

 bereidheid om je in liefde uit te spreken, vanuit een zuivere motivatie. Uiteindelijk is niet het 
belangrijkst wát we zeggen, maar hóe we het zeggen, hóe het bij de ander overkomt. Een 
verwijtende, aanvallende houding doodt een open en positieve communicatie. 
 

 bereidheid om elkaar te dienen, om voor de ander beschikbaar te zijn.  
 

 bereidheid om te vergeven. Als God ons in Christus vergeeft en onze schuld wegneemt, 
ontvangen we er iets anders voor in de plaats: liefde, kracht en vrede. Dit zal ons mild maken. 
Door zèlf vanuit Gods liefde en vergeving te leven, leren we ook de ander te vergeven en lief te 
hebben. 
 

 bereidheid om van God en elkaar te leren. Oók van moeilijke situaties.  
 

 bereidheid om kwaad met goed te vergelden.  
 

Pascal zei in dit verband eens: ‘Ik vergeld geen kwaad met kwaad, maar ik wens degenen die me 
kwaad doen hetzelfde als ik heb: niet afhankelijk te zijn van het goed en kwaad van de mensen.’  
Dàt is ook vrijheid. 

 bereidheid om het goede voor de ander te zoeken.  
Wat betekent dit in de dagelijkse praktijk? 
Hoe kunnen wij eraan meewerken dat de ander tot ontplooiing komt en opgebouwd wordt? 
 

 realisme ten aanzien van de noodzaak van geduld, aandacht en tijd.  
Je kunt blij zijn met de vorderingen.  
Voorkom dat je je laat ontmoedigen door tegenslag. 

 
Overdenk in dit verband het volgende citaat: 
‘Er zijn vele momenten zowel in vriendschap als in liefde waarin zwijgen beter is dan spreken. De 
fouten van onze vrienden kunnen ons duidelijk zijn, maar het is goed er de ogen voor te sluiten. 
Vriendschap wordt gewoonlijk door de meerderheid der mensheid behandeld als een taai en 
eeuwigdurend iets dat iedere slechte behandeling zal overleven. Maar dat is een buitengewoon 
grote en dwaze vergissing; zij kan sterven binnen het uur na een enkel onverstandig woord; haar 
bestaansvoorwaarden zijn dat zij met zorg en tederheid behandeld moet worden, omdat zij een tere 
plant is en geen distel in de wegberm. We moeten van onze vrienden niets bovenmenselijks 
verwachten.’ (Louise de la Ramée). 
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Verzoening 
Omdat Jezus Christus ons met God verzoend heeft, heeft Hij het recht ons de opdracht te geven ons 
met elkaar te verzoenen. Paulus zegt in 2 Korinthe 5:17-18: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij 
een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, 
Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening 
gegeven heeft.’ 
Verzoening is een noodzaak om innerlijke vrede met Hem en de naaste te ervaren. Verzoening is óók 
een opdracht, ook al kan het emotioneel heel moeilijk liggen. 
  
 
 
 
 
 
Soms lijkt de kloof zelfs niet te overbruggen. Beide partijen blijven 
staan waar ze staan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
We zijn niet in staat vanaf onze eigen positie elkaar te bereiken.  
Pas als we onze eenzame, koppige of gekwetste positie durven 
verlaten en ons nederig naast de ander willen plaatsen, kan er iets 
veranderen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Omdat Christus mens werd, één van ons, en voor ons tot in de 
dood afdaalde, kan Hij ons de kracht geven om elkaar tegemoet te 
komen, ook al gaat dat ten koste van ons ‘ik’. 
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Christus wijst een weg, die Hijzelf eerst is gegaan. Een hogere weg en 
een weg van liefde. Christus’ liefde is zo diep, zo hoog en zo breed, 
dat we er niet om heen kunnen. Daarom kan Hij ons oprichten en 
relaties herstellen waar mensen bereid zijn zich met Hem èn elkaar te 
verzoenen en geloven in dat wat God wil en kan doen! 
Ook ten aanzien van geschonden relaties. 
 
 
 

 
In het geval één persoon verzoening wil en de ander niet, dan kun je alleen maar van jouw kant uit 
kenbaar maken dat je een goede relatie wilt. Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor onze 
houding, ongeacht de positieve of negatieve reactie van de ander hierop. Dat is zijn of haar 
verantwoordelijkheid. Niet die van ons! 
 
Het is belangrijk aan goede relaties te willen werken: 

 Door het een hoge prioriteit te geven.  
Is het werkelijk belangrijk voor ons? 
 

 Door zèlf open te zijn en ons te geven, zelfs als we teleurgesteld zijn in het één of ander. 
 

 Door de ander te laten blijken dat hij of zij belangrijk voor ons is (bijvoorbeeld een attentie 
tijdens een verjaardag; regelmatig een telefoontje of briefje; meeleven bij moeilijke 
omstandigheden enz.). 

 Door gedrag en persoon van elkaar te scheiden. Ook al zijn we het niet met alles eens, daarom 
kunnen we de ander als persoon blijven aanvaarden. 
 

 Door in vergeving te staan en te handelen in de kracht van Gods Geest. Zó alleen kan God onze 
houding zegenen. 

 

 Door ons te concentreren op onze bijdrage en verantwoordelijkheid. Uiteindelijk vraagt God ons 
alleen maar rekenschap van ons aandeel, van onze inbreng en houding. In dit kader enkele 
nuchtere uitspraken van Thomas à Kempis: 

 
‘We nemen het anderen kwalijk als ze kleine fouten hebben, maar onze eigen grote fouten willen we 
niet zien. We weten precies hoeveel last we hebben van anderen, maar we merken niet hoeveel last 
een ander van ons heeft. Wie zijn eigen daden eerlijk weegt, durft niet over een ander te oordelen.’ 
 
‘Een gelovig mens let in de eerste plaats op zichzelf en zwijgt het liefst over een ander.’ 
 
‘Sluit eerst vrede met jezelf, dan kun je ook vrede sluiten met anderen.’ 
 
‘We moeten dus eerst onszelf onder handen nemen, voordat we het recht hebben een ander aan te 
pakken.’ 
 
‘We weten onszelf altijd schoon te praten, maar als een ander met uitvluchten komt, willen we ze 
niet aanvaarden. Het zou beter zijn onszelf te beschuldigen en onze broeder te verontschuldigen. Als 
je wilt dat ze jou verdragen, moet je ook een ander verdragen.’  
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Tenslotte enkele uitspraken over liefde: 
Wanneer liefde ontbreekt... 
Plichtsgetrouw te zijn zonder liefde maakt ontevreden. 
Verantwoording zonder liefde maakt onverbiddelijk. 
Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard. 
Waarheid zonder liefde maakt kritisch. 
Wijsheid zonder liefde maakt scheuring. 
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig. 
Opvoeding zonder liefde maakt veel tegenspraak. 
Macht zonder liefde maakt gewelddadig. 
Eer zonder liefde maakt hoogmoedig. 
Bezit zonder liefde maakt gierig. 
Geloof zonder liefde maakt fanatiek. 
Een leven zonder liefde is zinloos. 
(onbekende oorsprong) 
 
‘Houd nooit op iemand te beminnen en laat de hoop op hem nooit varen, want zelfs de verloren 
zoon die zo diep gevallen was bleek nog te redden,’ (Sören Kierkegaard). 
 
‘Niet de volmaakten, maar de onvolmaakten zijn degenen die behoefte aan liefde hebben,’   
(Oscar Wilde) 
 
‘Wie veel liefheeft, doet veel,’ (Thomas à Kempis). 

 
Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Hoe kunnen we de praktische liefde, beschreven in 1 Korinthe 13:1-7 concreet vertalen naar ons 

dagelijks leven?  
 

2. Zijn er voorbeelden te noemen? 

 vers 1: 

 vers 2: 

 vers 3: 

 vers 4: 

 vers 5: 

 vers 6: 

 vers 7: 
 
3. De Bijbel geeft verschillende richtlijnen voor ons spreken en luisteren.  

Wat leren de volgende verzen ons bijvoorbeeld over communicatie? 

 Kolossenzen 4:6 

 Jakobus 1:19-20 

 1 Korinthe 13:1 

 Prediker 5:4 

 1 Petrus 4:11 

 Spreuken 12:18, 25 

 Spreuken 15:1, 2, 4, 7, 23 

 Spreuken 16:24 

 Spreuken 17:9, 27 

 Spreuken 18: 13, 21 

 Spreuken 21:13, 23, 28b 
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 Spreuken 25:11, 15 

 Spreuken 26:28 
 
Voorwaarden voor een positieve overdracht: 

 1 Timotheüs 1:5-7 

 Kolossenzen 3:16 

 Filippenzen 2:3-5 

 Galaten 6:1 

 1 Korinthe 9:19-22 

 Psalm 19:15 
 
Probeer Filippenzen 1:9-11 eens in eigen woorden weer te geven en maak Paulus’ gebed tot je eigen 
gebed: ‘En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 
opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot 
de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot 
heerlijkheid en lof van God.’  
 

  



 
Leven in harmonie 

Samenvatting: pagina 1 
 

 
 

Samenvatting en slot 
God wil ons in Christus bevrijden om Hem en de naaste te kunnen dienen. Hij wil ons vrij maken van 
de zondeschuld en van krampachtige frustrerende zelfhandhaving om anderen tegemoet te kunnen 
treden met liefde en zorg. 
Jezus zei: '...Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. (...) Als dan de Zoon u vrijgemaakt 
heeft, zult u werkelijk vrij zijn,' (Johannes 8:34-36). 
 
Paulus gaat hierop in en zegt: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en 
laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. (...) Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, 
alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want 
de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf,' 
(Galaten 5:1, 13-14). 
 
Als we in Zijn vrijheid blijven door dicht bij Hèm te blijven en ons dagelijks leven onder de leiding van 
Zijn Geest stellen, dan mogen we méér en méér gaan betekenen voor onze naaste. Zijn Geest wil ons 
vervullen. We kunnen Hem echter ook ongehoorzaam zijn en ‘bedroeven’. Paulus zegt in Efeze 4:30: 
‘En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.’ 
Daarom spoort hij ons in Galaten 5:16,25-26 aan om: ‘door de Geest te wandelen,’ stap voor stap, 
dag-in-dag-uit. 
 
Leven in harmonie met God is mogelijk wanneer wij ‘door de Geest wandelen’ en ‘door de Geest het 
spoor houden’. 
Dat vraagt een dagelijkse en levende omgang met God gebaseerd op liefde, trouw en toewijding. 


