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Inleiding  
   

Over levensaanvaarding en vertrouwen voor de toekomst  
   
Ten diepste verlangen we er allemaal naar, dat we als mens, als persoon uit de verf komen en onze 
bestemming bereiken. Maar wat doen we wanneer we ons door het leven, door omstandigheden, 
door verkeerde keuzen of door bepaalde relaties bestempeld voelen? Wanneer we ons een kleur 
hebben laten opplakken die niet echt bij ons past? Wanneer we ons in plaats van uniek persoon een 
'personage' voelen, iemand die een rol speelt en niet zichzelf kan zijn?  
Hoe kunnen we dan (opnieuw) een eigen positie ontdekken en innemen en met vertrouwen en eigen 
verantwoordelijkheid een nieuwe koers inslaan? 
 
Of wat kunnen we doen wanneer we het gevoel hebben dat ons verleden, bepaalde 
karaktereigenschappen of achterstand steeds de kop opsteken en verdere ontplooiing in de weg 
staan? En wat doen we wanneer we nog steeds op zoek zijn naar wie we eigenlijk zijn en kunnen 
worden? Als mens en als christen? 
 
Als unieke mensen volwassen worden en op weg zijn naar onze uiteindelijke bestemming: daarover 
gaat het in dit cursusboek. Waarom? Omdat het ons levensvisie en vreugde zal geven, ondanks 
'breuklijnen' uit het verleden en problemen die we zullen blijven tegenkomen. Wanneer we met God 
die weg willen gaan, zullen we ontdekken dat we meer innerlijke rust en stabiliteit gaan ervaren en 
dat God ons voor andere mensen in onze omgeving gaat gebruiken. 
Mensen die óók tot bestemming mogen komen. Voor wie God óók een werkelijkheid wil zijn en met 
wie Hij een bedoeling heeft. 
 
Het volgende citaat van Larry Crabb geeft de doelstelling van dit materiaal kernachtig weer: 
‘We moeten leren ons levensverhaal te vertellen - de goede, de slechte, en de afstotelijke dingen - 
om erachter te komen wie we zijn: verwrongen beelddragers, samen levend met andere verwrongen 
beelddragers in de aanwezigheid van een volmaakte God, die bezig is ons langzaam maar zeker recht 
te trekken. We zullen God nooit kunnen vinden door te ontkennen wie we zijn en waar we geweest 
zijn. De weg tot God voert ons nooit om onze problemen heen.’ 
God wil ons helpen om tot doorvertellen te komen maar dan vraagt het de bereidheid om met Hem 
door moeilijke periodes heen te gaan. 
 

Tekst: Marleen Ramaker 
© 2006 
St. Bijbel, Media & Samenleving 
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Hoofdstuk 1 

Volwassen worden en tot onze bestemming komen: kan dat?  
   

Verwarring of vertrouwen? 
Wanneer we over de vraag nadenken of ons leven een doel heeft, dan hebben we misschien veel 
bedenkingen. Vooral wanneer we ons bewust zijn van zaken die fout liepen of wanneer we het 
gevoel hebben dat het levenslot ons tart. 
‘Waarom zit alles mij tegen?’ 
‘Waarom loopt er zoveel vast in mijn gezin, doe ik het dan zo verkeerd?’ 
‘Waarom twijfel ik zo over mijn eigen waarde en betekenis, heeft mijn leven echt zin?’ 
‘Waarom moest ik mijn man verliezen? M'n leven is nu zo zonder inhoud.’ 
‘ Ik zit zo vast in mezelf, hoe kom ik er uit?’ 
 
Het leven is gecompliceerd en vaak teleurstellend. Veel idealen en dromen blijken niet te passen in 
de werkelijkheid van de gebrokenheid in de wereld en te midden van onrecht en wedijver. Ook in ons 
eigen persoonlijke leven komen we vragen, beperkingen en moeite tegen. Hoe kunnen we in dit alles 
volwassen reageren, met andere woorden: als zelfstandige mensen onze eigen plaats innemen en 
zicht houden op het ‘waarom’ en ‘hoe’ van het leven, op onze eigen positie en bijdrage in deze 
onvolmaakte wereld en op zinvol bezig-zijn? 
 
Allemaal verlangen we naar houvast, naar zicht op een bestemming, naar een doel dat ons leven 
inhoud geeft en de moeite waard maakt. Is het alleen maar een zo goed mogelijk leven, met een 
minimum aan moeite, òf is er meer? Zien we ons leven slechts als een ‘tijdelijk’ iets waar we het 
meeste uit moeten zien te halen, of is er meer dan ± 70, 80 of als het meezit 90 jaar? 
In dit e-boek willen we deze vraag belichten vanuit het geloof in een Schepper die spreekt over 
‘eeuwig leven’ en over een bestemming die met Hem verband houdt. Degenen die hierover veel 
vragen hebben, willen we uitdagen om er toch over na te denken en open te staan voor wat de 
Bijbel, Gods Woord, ons hierover aanreikt. Ook staan we stil bij het leven en de boodschap van Jezus 
Christus, die in Naam van God onder ons kwam wonen en ons het hart en de bedoeling van de 
hemelse Vader bekend maakte. Jezus neemt een heel markante plaats in en nodigt mensen uit om 
met Hem kennis te maken. Ook in het ontdekken van de zin en richting van hun leven. 
 
Overdenk de volgende uitspraak van Jezus, en probeer in eigen woorden op te schrijven wat Jezus nu 
precies zegt: Mattheüs 11:28-29 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust 
vinden voor uw ziel...'  
Jezus verwijst met dit voorbeeld naar een ossenjuk, een houten lat met twee ‘poortjes’ voor de hals 
van twee dieren. Een soort verbindingsstuk waardoor de last over twee dieren verdeeld werd en dus 
lichter was. Ook werd daardoor mogelijk om sámen op te trekken, om koers te houden, om dezelfde 
kant uit te gaan. Aan de hand van dit voorbeeld maakt Jezus Zijn verlangen duidelijk dat we ons leven 
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aan Hem durven toevertrouwen en van Hem willen leren, door aan Zijn zijde ‘gelijke tred’ met Hem 
te houden en met Hem de toekomst tegemoet te gaan. 
 
Dat Jezus hierbij het goede voor ons leven zoekt komt in de volgende uitspraak van Hem naar voren: 
'Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien,' (Johannes 7:37-38). 
Jezus spreekt in dit gedeelte over innerlijke dorst. Over omstandigheden die bij ons leven horen en 
die ons zwaar kunnen vallen: een moeilijke jeugd; slechte gezondheid; een kapotte huwelijksrelatie; 
verwarring wat betreft de zin van ons leven; verdriet over verkeerde keuzen; gevoelens van 
uitzichtloosheid of bijvoorbeeld een eenzame positie, wat een geïsoleerd, onbegrepen, eenzaam 
gevoel geeft. 
 
Dorst erkennen betekent dat we willen afzien van onszelf en zien op Hem die hoop kan geven. 
Hij wil ons weer in verbinding brengen met de oorsprong van ons leven: God, onze Schepper en 
hemelse Vader. God die ons leven richting, vervulling en betekenis wil geven. Dàn kan onze innerlijke 
dorst gelest worden. 
 

Jezus navolgen is niet vrijblijvend 
In Mattheüs 16:24-25 zegt Jezus tegen Zijn volgelingen: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, moet 
hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, 
die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.' Volgens Jezus 
vinden we het leven wanneer we onszelf aan Hem toevertrouwen en bereid zijn Hem te volgen en 
Zijn wil voor ons leven te aanvaarden. Zelfverloochening betekent niet dat we onszelf afwijzen maar 
dat we bereid zijn ons te laten gezeggen door Jezus.  
 
Het is geen negatieve afwijzing van het unieke van onze persoonlijkheid en levenssituatie, maar 
houdt in dat we Jezus willen volgen met inbegrip van onze persoonlijkheid, met heel ons bestaan. 
Bewust en vrijwillig.  
 
Jezus volgen is geen leven zonder problemen, maar een zeker weten dat Hij te vertrouwen is in de 
weg die we te gaan hebben. Gods bedoeling met ons leven leidt tot overwinning en vreugde, óók als 
we door moeite heen moeten. Als Jezus spreekt over ‘ons kruis opnemen’ moeten we ons bewust 
zijn dat Hij óók een kruis droeg: de opdracht om als mens geboren te worden, deel uit te maken van 
een geschonden mensheid en wereld, om God te vertegenwoordigen in een wereld die van Hem 
vervreemd is, om moeite te ervaren, verdriet en eenzaamheid, maar in dit alles Zijn Vader vast te 
houden. Om te lijden en uiteindelijk te sterven aan een kruis, het symbool van vervloeking. Om de 
schuld en zonde van de mens op Zich te nemen, en zo verzoening tussen een heilig God en een 
afgedwaalde mensheid mogelijk te maken. Jezus droeg Zijn kruis tot de uiterste consequentie. Hij 
stierf er aan en gaf Zijn leven. Uit liefde. Jezus stond echter ook op uit de dood. Hij werd weer levend. 
Zijn opstanding is de basis geworden, waardoor wij nieuw leven kunnen ontvangen, waardoor er 
sprake is van hoop en zicht op onze bestemming: leven in vrede met God en een eeuwige toekomst 
met Hem. Zijn kruis - Gods wil voor Zijn leven - werd een zegen! 
 

Lezen: 
 1 Johannes 4:9-11 Probeer de betekenis met eigen woorden weer te geven. 

 Johannes 1:11-12 

 Johannes 3:16-17 

 Johannes 17:3 
 
Het vinden en volgen van Jezus is mogelijk, ook in een wereld die vijandig staat tegenover Jezus en 
Zijn hemelse Vader. Jezus vergelijkt zich in Johannes 10 met een goede Herder die ons als schapen 
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roept en ons door dalen heen naar grazige weiden wil leiden. Een Herder die ons wil beschermen en 
ons het leven wil geven. ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun 
eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand 
rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de 
hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één,’ (Johannes 10:27-30). 
Jezus wil dat we ‘behouden worden’ en ‘weide vinden’ (10:9). Met andere woorden: dat ons leven 
tot zijn doel komt.  
Dat we zinvol leven ervaren. Hij zegt: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben...,’ (10:10). Jezus houdt 
ons met deze woorden ook Gods verlangen voor: een relatie op basis van liefde, toewijding en 
verbondenheid. Een leven onder Zijn zorg en leiding. Zie Psalm 110:3. 
 

Conclusie 
Jezus kwam als Verlosser en als Here. Als Verlosser om de weg tot de Vader en tot de bestemming 
van ons leven vrij te maken, en als Heer om ons te leiden in liefde en waarheid. Daarbij heeft Hij onze 
ontplooiing voor ogen. In de komende hoofdstukken zal dit nader worden uitgewerkt. 
 

Voorbereiding hoofdstuk 2 
In het tweede hoofdstuk denken we allereerst na over Jezus als Verlosser.  
Ter voorbereiding enkele vragen: 
1. Waarvan wil Hij ons verlossen?  

Zijn er concrete zaken te noemen?  
Het doel van deze vragen is om niet vrijblijvend over God, ons leven en de betekenis van Jezus 
na te denken.  
 

2. In Mattheüs 6 spreekt Jezus over een vertrouwende levensstijl. Een houding die niet 
gekenmerkt wordt door zorgen maken over kleding, eten, ons uiterlijk of over allerlei andere 
zaken die met ons dagelijks leven te maken hebben. Hij zegt in vers 33: 'Maar zoek eerst het 
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.'  
Wat betekent het éérst God te zoeken?  
Probeer je gedachten hierover op te schrijven. 
 

3. Als de Bijbel spreekt over `tot rust komen' dan betekent dat onder andere dat we tot onze 
bestemming komen, dat we zicht hebben op de zin en opdracht voor ons leven. In Hebreeën 4:3 
lezen we: 'Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen...'  
Hoe ervaren wij dit rustpunt?  
Een rustpunt, een basis, van waaruit we afgestemd kunnen worden en blijven op dat wat goed is 
en opbouwend voor onszelf en anderen. Op onze Schepper en hemelse Vader.  
In Psalm 42:12 lezen we dat we onrust mogen erkennen en er eerlijk mee naar God kunnen 
gaan. 'Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal 
Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’ 
En in Psalm 131:2: 'Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de 
borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij...' 
Persoonlijke vraag:  
Hoe ervaar je rust?  
Heb je een rustpunt? 
 

4. Hoe zou je het doel van jouw leven kunnen omschrijven?  
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Hoofdstuk 2 

Jezus wil allereerst onze Verlosser zijn  
   
In het vorige hoofdstuk stonden we stil bij Jezus’ woorden: 'Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid…,’ 
Jezus bepaalt ons erbij dat we daar moeten beginnen waar het fout ging: een voorbijgaan aan de 
eerste plaats die God in ons leven verlangt te hebben: als Schepper en hemelse Vader. 
Jezus zegt dat alles uit ons leven ondergeschikt hoort te zijn aan het zoeken en leren kennen van God 
en Zijn Koninkrijk: de bron van levend water van waaruit alleen onze innerlijke dorst gelest kan 
worden. Alleen God kan een keer brengen in onze persoonlijke levenssituatie en die van de wereld. 
Erkennen we dat? 
 
Lees Jeremia 2:13: '... Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te 
hakken, lekkende bakken, die geen water houden.' 
Aan de hand van beeldspraak maakt God duidelijk dat we twee mogelijkheden hebben: zélf 
oplossingen zoeken en vervulling van ons leven, of terugkeren tot Hem. Maar hoe terugkeren tot 
Iemand die je niet kent, laat staan echt vertrouwt? 
 

God: rechtvaardig en vergevend 
In de Bijbel lezen we over Gods rechtvaardigheid waardoor we inderdaad schuldig staan en dus ver 
verwijderd zijn. Maar we lezen ook over Gods liefde die Zijn Zoon gaf: Jezus. Hij nam onze straf op 
Zich en werd een Verlosser. Hij liet ons verder in Zijn leven zien hoe het hart van de Vader is en hoe 
een leven in verbondenheid met Hem mogelijk is. Hoe God uitnodigt tot overgave en tot groeiend 
vertrouwen. Eén voorbeeldschets van Jezus is daarbij heel ontroerend. We lezen hierover in  
Lukas 15. Lees dit gedeelte eens voor jezelf. 
 

God staat op de uitkijk en wil herstel 
Jezus tekent hier Zijn Vader als iemand die een ruim hart heeft. Iemand die van mensenkinderen 
houdt en verlangt naar een relatie van liefde, toewijding en betrokkenheid. 
Eén van de zoons heeft er geen zicht (meer) op en denkt een beter leven te kunnen hebben, los van 
zijn vader en van zijn thuis. Hij vraagt om zijn erfenis en vertrekt. De vader laat hem gaan. Liefde en 
toewijding zijn niet af te dwingen. In die tijd stond het vragen om je erfenis en verlating gelijk aan het 
`doodverklaren' van je vader. Je had hem niet meer nodig. Het was verleden tijd. Punt uit. 
 
Pas wanneer deze zoon ervaart dat - in de woorden van Jeremia 2:13 - zijn bakken geen water 
houden maar onbetrouwbaar lijken te zijn - denkt hij terug en voelt hij dat er iets mis is gegaan. In 
Lukas 15:18-19 staat dat hij tot zichzelf komt en nadenkt over een besluit: 'Ik zal opstaan en naar 
mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik 
ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners.’ 
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Hij is zich bewust van schuld en ervaart schaamte, ‘ik ben niet meer waard...’ Hij komt tot bezinning 
en herinnert zich zijn vader die hij eigenlijk niet echt kent, want het begrip dagloner geeft aan dat hij 
bevreesd is. Als zoon kan hij niet terugkomen, maar als dagloner misschien? 
 
Jezus laat in deze geschiedenis zien dat God geen dagloners, knechten of werknemers, maar 
kinderen wil. Dat Hij niet een God op afstand wil zijn die orders uitdeelt, maar een liefhebbende 
Vader! 
We lezen vanaf vers 20: 'En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem 
verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem 
tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.’  
 
En - nadat de zoon gesproken heeft - zegt hij: 'Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem 
aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en 
slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn, ' (15:23-25). 

 
Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Nadat de zoon berouw en schaamte onder woorden bracht en ermee naar de vader ging 

gebeurde er veel. 
 

2. De vader bleek op de uitkijk te staan (had hem niet opgegeven) en was bewogen! 
 

3. De vader zàg hem niet alleen maar kwam hem tegemoet.  
 

4. Hij toonde zijn hart en gàf zijn hart. 
 

5. Hij luistert naar de zoon maar wil hem niet als dagloner zien maar als zoon. Hij wil hem weer 
opnemen in zijn huisgezin en verlangt ernaar dat de zoon zich aan zijn liefde en vergeving 
gewonnen zal geven. 

 

6. De vader herstelt de zoon in zijn waarde als zoon en zorgt voor nieuwe kleding en een 
feestmaal, want: hij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. 

 
Jezus zegt in Lukas 15 ook dat ‘er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert’ (7 
en 10). Jezus is in naam van God gekomen om mensen te zoeken die verloren zijn maar weer bij God 
de Vader terecht kunnen. In Lukas 19:10 staat: 'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken 
en zalig te maken wat verloren is.' 
Deze voorbeeldschets van Jezus kunnen we ook niet vrijblijvend uitleggen. Het omvat dat de goede 
afloop niet opgaat wanneer we blijven vasthouden aan zonde en schuld en hiermee niet naar de 
Vader willen gaan. Concreet houdt geloven in: schuld erkennen en - ziende op Jezus’ offer - deze bij 
God inleveren. Daarbij betekent bijbels ‘berouw’ dat we een afkeer hebben van de zonde en met 
Gods ogen naar onze zonde kijken. Het betekent dat we beseffen dat dit ‘oude’ afgelegd moet 
worden, als een kleed, en dat we de vergeving aandoen: een schoon kleed, dat ook wijst op het 
nieuwe leven dat door Jezus mogelijk is geworden. 
 

Waarin is Jezus onze Verlosser? 
Allereerst verlost Hij van schuld. In Romeinen 3:23-25 lezen we: ‘Want allen hebben gezondigd en 
missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de 
verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het 
geloof in Zijn bloed...' 
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Als rechtvaardig God kon Hij de zonde niet door de vingers zien, wèl kon Hij deze schuld vereffenen 
door Zijn volmaakte Zoon te zenden die in onze plaats de schuld op Zich zou nemen en als Middelaar 
ons met God zou verzoenen.  

 Lees Romeinen 5:8 en Mattheüs 1:21 en 23. Schrijf met eigen woorden de conclusie op. 
 
Jezus verloste ons niet alleen van de schuld op de zonde, onze rebellie tegenover God, maar ook van 
de slavernij die dit had meegebracht, van de macht van de zonde. 
De vijandschap ten opzichte van God en Zijn bedoelingen met ons leven zitten ons in het bloed. 
Vergeving van schuld is het eerste dat God ons in Jezus aanbiedt. 
Maar Hij wil ook dat we steeds meer vrijheid gaan ervaren om te leven vanuit deze vergeving, vanuit 
deze herstelde relatie. Lees in dit verband Johannes 8:30-32, 34-35. 
 
Jezus wil ons vrijmaken. Van schuld, maar ook van de macht van Gods tegenstander die ons steeds 
weer tegenwerkt en tot nieuwe slavernij wil brengen. Lees Galaten 5:1 en 13: 
 
Om in de vrijheid te kunnen blijven staan, gebruikt God de waarheid, Zijn Woord, een waarheid die in 
ons leven ordenend werkzaam wil zijn. We lezen in Hebreeën 2:14-15 verder dat Jezus de duivel - die 
de macht over de dood had - heeft onttroond, en allen die door angst voor de dood gevangen zitten, 
wil bevrijden. Jezus kan angsten wegbreken wanneer er iets anders voor in de plaats komt: 
vertrouwen in een Vader die ons liefheeft en in Jezus welkom heeft geheten.  

 Lees Romeinen 8:15-16 en omschrijf de verzen met eigen woorden. 
 
We mogen God Vader noemen en meer en meer gaan ervaren dat daarmee Zijn macht in ons leven is 
gekomen. De macht van Gods liefde, vergeving en aanvaarding staat tegenover de macht van satan 
die tot de dood leidt. De macht van Gods waarheid is sterker dan de leugens van satan, Gods 
tegenstander die onze voorouders Adam en Eva deed struikelen, maar ook ons wil laten struikelen. 
Jezus, onze Verlosser, zegt echter dat Hij in ons een goed werk wil beginnen en dit goede werk tot 
voleinding wil brengen.  

 Lees Filippenzen 1:6 en geef het in eigen woorden kort weer. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Geloof je in een God van liefde?  

En als je te weinig over Hem weet wil je die liefde dan ontdekken?  
 

2. Zijn er concrete zaken die tussen God en jou instaan en die uitgesproken moeten worden?  
 

3. Geloof je dat Jezus jouw Verlosser is en wil jij je laten verlossen van jouw schuld?  
 

4. Ben jij je bewust dat je uit jezelf niet bij machte ben om als verlost mens te leven omdat er nog 
zoveel is dat aan je trekt? 

 

5. Wil ik gaan leven uit de belofte dat Jezus hiertoe wel in staat is en bevrijden kan van de macht 
van de zonde zodat er sprake is van meer innerlijke vrijheid en van vrijheid ten aanzien van 
nieuwe keuzen en handelingen? 

 

6. Sta je open voor de waarheid van Jezus en Zijn woord, voor waarheid die geleidelijk aan meer 
bevrijding geeft? 

 

7. Wil je in vertrouwen openstaan voor een `harte-relatie' waarbij jij je een kind van de Vader gaat 
voelen, iemand die waardevol en kostbaar is?  
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Ben jij je bewust dat God ook naar jou uitgekeken heeft/kijkt, en een feestmaal wil aanbieden? 
Heb jij je een nieuw kleed laten aanreiken? 
 

8. Jezus zegt in Johannes 14:16 dat Hij `de weg, de waarheid en het leven is' en dat niemand tot de 
Vader kan komen dan door Hem.  
Is Hij voor ons persoonlijk de weg, de waarheid en het leven en wat houdt dit concreet in voor 
ons dagelijks leven?  

 

Voorbereiding hoofdstuk 3 
Het volgende hoofdstuk zal vooral ingaan op de betekenis van Jezus voor ons concrete, dagelijkse 
leven.  
Ter voorbereiding twee vragen: 
1. Geloof je dat Jezus geïnteresseerd is in alle aspecten van jouw leven, en zo ja, durf je Hem dan 

te betrekken in jouw leven?  
Op welke terreinen vind je dat soms moeilijk?  
 

2. Durf je tot een duidelijke 'geloofsbelijdenis' te komen en jouw vertrouwen (al is het vaak nog zo 
wankelmoedig) in God uit te spreken?  
In 1 Koningen 18:21 zegt Elia tegen het volk Israël, dat aarzelt tussen de dienst aan God of Baäl 
(een afgod): '...Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als 
het de Baäl is, volg hem!' Elia roept op tot een keuze vóór of tegen God. Hij roept op tot 
duidelijkheid en stellingname. Anders zijn we 'mank' en zit er geen beweging in. 
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Hoofdstuk 3 

Jezus wil als Here de leiding over elk aspect van ons leven hebben 
   
In het vorige hoofdstuk stonden wij stil bij het feit dat we uit onszelf God niet kunnen bereiken, maar 
dat Jezus - de enige mens die niet zondigde en dus als Middelaar de schuld op Zich kon nemen - de 
weg vrijmaakte. De Bijbel noemt deze vergeving die 100% van God komt 'genade'. Onverdiende 
vrijspraak. 
Tegelijkertijd stonden we stil bij onze onmacht om als kind van God te kunnen leven: er is zoveel in 
onze menselijke natuur dat haaks op Gods wil staat. Het houdt in dat we ook voor onze groei als kind 
van God van genade afhankelijk zijn, van datgene wat God in ons wil uitwerken.  
   

Gods Geest: teken dat we God toebehoren 
In de Bijbel wordt om die reden steeds de nadruk gelegd op het werk van Gods Geest, die we 
ontvingen toen we ons vertrouwen aan Jezus schonken en ons wilden laten verzoenen, zie  
Efeze 1:13-14. 
 
Willen we open staan voor het werk van Gods Geest en onder Zijn leiding staan?  
En willen we met Hem samenwerken wanneer we denken aan verandering en groei in ons leven? 
 

Trooster en Leidsman 
In Johannes 15:26 zegt Jezus dat Hij na Zijn terugkeer tot de Vader, Zijn Geest zal geven aan de 
mensen die bij Hem horen. Jezus noemt Hem een Trooster, maar ook de Geest van waarheid, die ons 
wil leiden tot inzicht en wijsheid, zie ook Johannes 16:12-15. 
 

Gods Geest heeft ons hele bestaan op het oog 
Waarin wil de Geest van God en Jezus, de Heilige Geest, ons leiden? Wat heeft Hij in ons leven op het 
oog? We noemen een aantal hoofdterreinen: 

 Goede verwerking van ons verleden. 
 

 Ons leven nu: welke plaats willen we in het heden innemen? 
 

 Onze toekomst: mag God ons hierin leiden? 
 

 Ons karakter en onze gewoonten: staan we open voor verandering? 
 

 Onze persoonlijkheid met onze wil, onze gevoelens en ons verstand: verlangen we naar 
innerlijke balans en groei?  

 

 Ons geweten: mag God dit 'instrument' ook afstemmen?  
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 Onze mogelijkheden, gaven en talenten: hebben we er zicht op? 
 

 Onze grenzen en beperkingen: aanvaarden we deze, zonder onszelf als persoon af te wijzen?  
 

 Onze omgang met andere mensen: is deze van waarde voor hen en voor ons? 
 

 Onze omgang met God: mag Hij de eerste plaats in ons leven hebben en groeien we in de juiste 
kennis van Hem en Zijn verlangen voor ons leven? 

 

Verleden, heden en toekomst 
God wil als de Eeuwige een relatie met ons aangaan. De Eeuwige die Zich openbaart als 'Ik ben', wat 
betekent: zoals Ik was, zo ben Ik en zo zal Ik zijn. En hoe was Hij dan? In de bijbel lezen we hoe God 
Zijn kinderen heeft geleid, heeft ingegrepen in concrete situaties, uitredding gaf in noodsituaties en 
steeds weer de goede weg voorhield. Zo wil Hij ook nu betrokken zijn bij ons leven: in het onder ogen 
zien van ons verleden en de concrete levenssituatie van nú.  
Ook van Jezus wordt hetzelfde gezegd: 'Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in 
eeuwigheid,' (Hebreeën 13:8). Al kunnen we niet alles begrijpen (ook niet van het verleden) we 
kunnen wèl op Hem aan! 
In de komende drie studies zullen we apart stilstaan bij het verleden, het heden en de toekomst. 
In deze studie zullen we allereerst nadenken over Jezus’ betekenis voor ons innerlijk leven. 
 

Jezus: Priester, Profeet en Koning 
Wie wil Jezus voor ons zijn? Een Verlosser, een Heelmeester, een Leidsman, Iemand die ons van 
binnenuit wil veranderen. Dit houdt wel in dat Hij dan verlangt vrije toegang te hebben tot ons 
levenshuis.  
Lees Openbaring 3:20.  
Volgens dit vers forceert Jezus Zich geen toegang in ons levenshuis, maar klopt Hij wel. Hij verlangt 
ernaar dat we de deur openen voor Zijn aanwezigheid, vriendschap en leiding. Ook in Efeze 3:17 
wordt deze inwoning verwoord. Paulus bidt de gelovigen toe dat: '...Christus door het geloof in uw 
harten woont...’ Waarom? Zodat Zijn invloed in meerdere mate ervaren zal worden èn zichtbaar 
wordt in de dagelijkse praktijk van ons leven. 
 
In deze Efezebrief wordt trouwens steeds verwezen naar de centrale rol van Jezus (deze naam 
betekent Redder en Verlosser) Christus (Here, Degene die het als Koning voor het zeggen mag 
hebben). Lees zo mogelijk voor uzelf de eerste twee hoofdstukken in zijn geheel. We lezen hierin o.a. 
dat: 

 God ons zegent (het goede wil geven) 'in Christus' (1:3) en gekozen heeft om ons 'in Hem' te 
redden, de enige Middelaar tussen God en ons (1:4). 
 

 Door Jezus kunnen we kind van God worden (1:5) en ontvangen we genade (1:6), verlossing en 
vergeving (1:7).  
 

 Door Hem ontdekken we Gods wil (1:9) en een toekomst (1:11). 
 

 Door Hem ontdekken we Gods wil (1:9) en een toekomst (1:11). 
 

 Door Hem ontvangen we de Heilige Geest als teken dat we van God zijn (1:13,14) en in Hem is er 
toegang tot wijsheid (1:17), hoop (1:18) en kracht (1:19). 
 

 Door Hem is er sprake van nieuw leven (2:5) en van een levenstaak (2:10). 
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 In Hem is er de mogelijkheid van vrede (2:14). 
 

 Door Hem is de toegang tot de Vader vrij (2:18) en horen we bij Gods gezin en rijk (2:19). 
 

 Wanneer we ons dit allemaal bewust gaan worden, kunnen we alleen maar op onze knieën 
vallen en ons levenshuis voor Jezus openstellen zodat Hij deze beloften kan gaan uitwerken 
(3:13-21). Ook in allerlei praktische verbanden waarover de volgende hoofdstukken van dit 
bijbelboek spreken. 

 
Deze opsomming van zegeningen ‘in Hem’ geven weer dat Jezus inderdaad de door God gekozen en 
aangewezen Middelaar en Gezalfde is: degene die recht heeft op ons leven. In Romeinen 14:9 staat 
het zo: 'Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij 
zowel over doden als levenden zou heersen.' Jezus doet als Here een appèl op ons leven: als Priester, 
Profeet en Koning.  
 

Waarom deze drie namen?  
In het Oude Testament werden mensen met de volgende drie ambten gezalfd: een profeet (iemand 
die namens God sprak, dus iemand die Gods Woord verkondigde), een priester (iemand die door het 
brengen van offers een bemiddelende rol had tussen God en mensen) en een koning (iemand die in 
opdracht van God het volk Israël moest leiden en beschermen). 
 
In het Nieuwe Testament wordt Jezus als de volmaakte Koning, Priester en Profeet belicht en wil Hij 
door middel van Zijn heerschappij vernieuwing geven: positieve vruchten, die in het verlengde van 
Zijn wezen en opdracht liggen. Zie 1 Petrus 2:9-10. 
 
In hoofdstuk 8 zullen we vooral bij deze vrucht stilstaan die God - door het werk van Jezus - ook in 
ons leven wil bewerken. 
 

Jezus als Priester in ons emotionele leven toelaten 
Jezus wil als Priester ons in onze zwakheden tegemoet komen. Omdat Hij mens werd is Hij vertrouwd 
met de moeite ervan. Lees Hebreeën 2:17-18 en 5:7-10. 
 
Jezus kan Zich in onze situatie verplaatsen, in onze pijn over afwijzing, liefdeloosheid, onbegrip en 
onrecht. Hij begrijpt ons verdriet over een moeilijke start van ons leven (waar we niet om gevraagd 
hebben), over de gebroken thuissituatie met alle eenzaamheid en opstandigheid die daarbij horen, of 
over een stukgelopen relatie met alle consequenties die daarbij horen. Hij begrijpt waar onze 
remmingen vandaan komen of ons ingekapselde gevoelsleven, wat een manier van overleven is 
geworden. Jezus zocht mensen op in hun situatie: Hij riep ze, raakte ze aan, erkende hun waarde en 
betekenis, luisterde en bevroeg ze. Hij riep ze op tot navolging omdat Hij met ze op weg wilde gaan. 
Hij was bereid de bestaande situatie als vertrekpunt te nemen. 
 

Hoe werkt dit in de praktijk? 
Het kan betekenen dat iemand die zijn natuurlijkheid (dat wat bij zijn aard en persoonlijkheid past) 
heeft verloren, weer gaat ontdekken dat we bij Jezus onszelf mogen leren zijn en worden. Dat Hij ons 
wil helpen verhullend en gereserveerd gedrag af te leggen, omdat er bij Jezus geen vrees hoeft te zijn 
voor veroordeling, afwijzing, onbegrip of verwaarlozing. Het onnatuurlijk-zijn, met alle bijbehorende 
krampachtigheid en overgevoeligheid, mag vanuit de ontmoeting met Jezus geleidelijk aan afnemen, 
waardoor we aan echtheid winnen. Jezus wil helpen de vicieuze cirkel van onechtheid te doorbreken 
en te groeien in echtheid. Maskers van zelfverdediging of onverschilligheid kunnen worden afgelegd 
omdat we er van Jezus mogen zijn als persoon. Hij stierf voor onze schuld en is vertrouwd met de 
gevolgen van zonde: verstoorde emoties en verhoudingen, evenals ons onvermogen om goed met 
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problemen om te gaan. Hij wil in die situaties vernieuwing geven en genezing bewerken van wonden 
die het leven sloeg.  
 
Concreet betekent het dat Jezus iemand met een gevoelige aard kan helpen om in plaats van 
overgevoeligheid gericht op eigen bestaan, te groeien in fijngevoeligheid ten opzichte van anderen. 
Met andere woorden: om een pastorale instelling te ontdekken, waarbij eigen verwerking dienstbaar 
gesteld wordt aan anderen. Ook kan gevoeligheid vertaald worden in creatief leren omgaan met 
mensen, situaties en mogelijkheden. Maar ook mensen die hun gevoelens hebben onderdrukt en 
altijd 'sterk' of joviaal overkomen, wil Hij helpen om meer echt en kwetsbaar te worden. Hij wil hen 
leren afweermechanismen onder ogen te zien die verhinderen om 'de binnenkant' meer recht te 
doen. Soms kan het dan al een hulp zijn om gedachten en gevoelens regelmatig op te schrijven, of 
om op een creatieve manier (schilderen of boetseren) emoties vorm te geven. Ook kan een eerlijk 
gesprek met iemand die je vertrouwt meer inzicht geven. 
 
Verstoppertje spelen met onze gevoelens heeft geen enkele zin. God is ermee vertrouwd, maar 
vertrouwen wij dit onderdeel van ons leven vrijwillig aan Hem toe? En willen we groeien in dit 
vertrouwen? In Jezus maakte God ons duidelijk dat Hij alles gedaan heeft om ons ook op dit terrein 
tegemoet te komen.  
Zijn Zoon werd één van ons: mens. Hij deelde in ons menselijk bestaan, inclusief alle geschondenheid 
ervan. 
 
Moeilijk? Ja! Het kan moeilijk zijn om zicht te hebben op al onze verwarrende emoties. We hebben 
vaak geen vat op onze boosheid, neerslachtigheid of gebrek aan zelfvertrouwen. Het bijbelboek 
Psalmen is een van God gegeven instrument om meer zicht te krijgen op onze emoties. Wanneer we 
deze met aandacht lezen dan ontdekken we ook bij onszelf hoeveel emoties ons kunnen bespringen: 
gevoelens van blijdschap en verdriet, hoop en wanhoop, vertrouwen en twijfel, van volharding en 
moedeloosheid. Van overgave en van opstandigheid, van verdriet over onrecht, van moeite over 
verlating, roddel en laster, eenzaamheid en wroeging. Van angst over eigen leven, maar ook angst 
om de toekomst, angst voor de dood, onrecht, verdrukking en uitzichtloosheid. Angst om God kwijt 
te raken en zicht op de zin van het leven.  
 
De Psalmen laten ons o.a. zien dat emoties uitgesproken mogen worden. Jezus als Priester leren 
kennen houdt dan ook in dat we Hem in gebed willen ontmoeten, dat we Hem in ons innerlijk, in ons 
hart toelaten en stapje voor stapje Hem vertrouwd durven maken met dat wat ons bezig houdt. 
Verdriet, vragen of verwarring. We kunnen veel niet begrijpen - ook niet waarom God situaties in ons 
leven heeft toegelaten - maar Hij roept ons op tot vertrouwen. Tot openheid, waarbij we moeilijke 
emoties durven uitspreken. In plaats van ze met anderen te bespreken (iemand noemde dit 
'roddelen over God') mogen we ze rechtstreeks aan Hem voorleggen. Ook Jezus kende tijdens Zijn 
leven op aarde vragen, maar Hij vertrouwde Zijn Vader en gaf Zich zonder voorbehoud over aan Zijn 
liefde, zorg en wil. We lezen in de Evangeliën dat Hij Zich vaak in de stilte terugtrok en in gebed met 
Zijn Vader sprak. Er was sprake van een intieme relatie. 
 

Jezus als Profeet tot ons laten spreken 
Jezus wil ons gevoel èn ons verstand aanspreken. Zoals Hij als Priester ons mens-zijn oppakt en vol 
liefde met ons op weg gaat, wil Hij als Profeet ons vertrouwd met God maken, ons bij Zijn waarheid 
bepalen. Jezus was in alles één met de Vader en vertegenwoordigde Zijn Vader in woorden en daden. 
Jezus noemt Zich o.a. het levende Woord. Gods Woord en Zijn leven zijn één. Die Jezus nodigt ons uit 
om van Hem te leren, om Zijn Woord in ons op te nemen. Lees in dit verband 1 Korinthe 11:23-26. 
Tijdens de periode van het oude verbond (vóór Jezus' lijden en sterven) moest Gods volk voldoen aan 
wetten die God gegeven had om vorm te geven aan de opdracht om Hem en de naaste lief te 
hebben, om als volk Gods liefde en rechtvaardigheid voor te leven. De 'tien geboden' zijn daarvan 
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een voorbeeld. Nog steeds zijn ze van waarde en maakt het duidelijk dat God het goede zoekt voor 
onderlinge verhoudingen. 
 
Uit onszelf is de wet niet te houden. Steeds weer schieten wij als mensen tekort. Als Jezus spreekt 
over het nieuwe verbond, dan doelt Hij op de vergeving van onze schuld, van ons tekort, doordat Zijn 
bloed een verzoening is geworden voor iedereen die door Hem tot de Vader komt.  
Jezus wil nu de wetten van God via het werk van Zijn Geest in ons leven uitwerken. Daarom wil Hij 
dat we Zijn offer gedenken èn Zijn leven: het levende brood. We hebben Jezus' verzoening en Woord 
nodig. Wij mogen Zijn woorden 'opeten', gedenken en toepassen, ze 'vlees en bloed' laten worden in 
de dagelijkse praktijk van ons leven. 
 
Concreet betekent het dat we Hem als Profeet in ons leven welkom heten en Zijn woorden in ons 
opnemen. Dat Hij ons mag gezeggen, mag troosten en op nieuwe gedachten mag brengen. Jezus 
spreekt daarbij vooral ons denken aan: ons verstand. Hij verlangt ernaar dat we ‘volwassen’ worden 
en niet langer handelen ‘als kinderen in het verstand’ (1 Korinthe 14:20), dat we steeds meer gaan 
onderscheiden wat het goede is. 
In Hebreeën 5:14 lezen we dat God Zijn kinderen zó wil voeden dat ze: '...door het gebruik ervan 
geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.' 
 

Jezus: Koning over ons leven 
Jezus wil als Koning ons leven onder Zijn hoede nemen en spreekt concreet onze wil aan. Hij vraagt 
onze toewijding en gehoorzaamheid, zoals Hij bereid was in alles Zijn hemelse Vader toegewijd te 
zijn. Hij vertrouwde het hart van Zijn Vader waardoor Zijn gehoorzaamheid in het verlengde van Zijn 
liefde voor de Vader lag. Ook voor ons mag dit zo zijn: liefde voor Hem houdt ook overgave aan Zijn 
wil in. Bij het begrip liefde denken we vaak aan geborgenheid, aanvaarding en bevestiging. Jezus wil 
ons dit geven, maar wil ook Koning zijn. Hij wil naast liefde leiding geven, en dat vraagt onze 
onvoorwaardelijke toewijding. Het vraagt de bereidheid om van Hem te willen leren, om ‘opgevoed’ 
te worden en open te staan voor vrucht die Hij wil uitwerken. 
 
Hoewel deze drie omschrijvingen van Jezus als Priester, Profeet en Koning maar beperkt zijn, wil het 
vooral oproepen tot navolging van Jezus met ons hele innerlijk: ons gevoel, ons denken en onze wil. 
  

 
 
 
 
 
        
 De onzekere, zoekende mens 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

De onzekere zoekende mens 
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De autonome mens die alles van zichzelf verwacht 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het alternatief dat de Bijbel ons laat zien, is dat we God als 
middelpunt erkennen, dat we een beelddrager van Hem willen 
zijn 
 
 
 

 
 
De illustraties geven weer dat we van binnenuit bereid moeten zijn om tot een besluit te komen, een 
besluit waarbij Gods Geest ons de richting wil uitduwen van groeiend vertrouwen in God, die in Jezus 
ons tegemoet kwam en ons oproept tot 'bekering', tot om-kering, tot terugkeer naar Hem, de bron 
van levend water. Onze oorsprong en ons levensdoel. 
 
Daarbij wil Jezus ook groeiende balans bewerken tussen de samenwerking van onze wil, onze 
gedachten en emoties.  
Voorbeelden:  

 Willen we een keuze doen om tijd voor God en Zijn Woord apart te zetten? 
 

 Willen we openstaan voor de doorwerking van Gods gedachten en richtlijnen op ons 
gevoelsleven? 
 

 Willen we niet uitsluitend impulsief te werk gaan, maar onze gevoelens toetsen aan Gods 
Woord? 
 

 Staan we er voor open dat God onze zwakke wilskracht aanspreekt en ons oproept tot bepaalde 
daden? 
 

 En zijn we bereid om onze te sterke wilskracht te laten afremmen wanneer het belang van de 
ander dit van ons vraagt? Of een goede teamgeest en samenwerking met anderen? 

 

Conclusie 
Jezus wil als Koning onze wil aanspreken, maar tegelijkertijd als Profeet ons voeden met woorden 
van leven en kracht, met woorden die ons ‘onderwijzen’ in het kennen van God en Zijn bedoelingen 
voor ons leven. En omdat Hij mens is geweest en bereid was Zijn leven voor ons te geven, wil Hij als 
Priester naast ons staan, ons troosten waar we verdriet ervaren en ons laten ervaren dat we voor 
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Hem belangrijk zijn, ook al zijn er stemmen in ons die dat willen ontkennen. De sprekende Jezus kan 
echter ook de helende Jezus worden. 
 

Voorbereiding hoofdstuk 4 
In het volgende hoofdstuk denken we na over de betekenis van dit alles voor de verwerking van ons 
verleden.  
Ter voorbereiding enkele suggesties: 
1. Probeer in het kort op te schrijven hoe je terugdenkt aan je jeugd.  
 
2. Welke positieve gevoelens roepen herinneringen op? 
 
3. Zijn er ook negatieve, bedrukkende herinneringen? 
 

4. Zijn er bepaalde gebeurtenissen geweest die erg veel indruk op je gemaakt hebben?  
 

5. Heb je als kind ervaren dat je er mocht zijn, en hoe was dit later op school of in een werkkring? 
 
6. Welke betekenis heeft God in jouw leven tot nu toe gehad?  

 

7. Lees 2 Koningen 5:1-14. Welke emoties zal dit jonge meisje hebben gehad?  
 Zij had haar geloof in God behouden. Waaruit blijkt dit? 
 Wat was het gevolg? Zie ook vers 17. 
 
8. Overdenk de volgende uitspraak van Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog en predikant die 

in het Beierse concentratiekamp Flossenbürg met vijf andere verzetsmensen werd omgebracht: 
‘In de dankbaarheid krijg ik de juiste verhouding ten opzichte van mijn verleden. Daarin wordt 
hetgeen geweest is vruchtbaar voor het heden.’ 

 Waarvoor kan ik dankbaar zijn? 
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Hoofdstuk 4 

Jezus wil als Heiland ons helpen het verleden te verwerken  
   
De naam Heiland geeft weer dat Jezus ons behoud zoekt en herstel wil geven. Door Hem kunnen we 
op een nieuwe, hoopvolle weg gezet worden, ook al zal Hij niet alle omstandigheden wegnemen 
waarmee we te maken hebben. Voor Jezus is het ‘zieke’, het onvolkomene echter niet 
doorslaggevend. Zie Lukas 5:31-32. 
 
Jezus wil het goede zoeken, het kromme recht maken en het gebrokene helen. Al in het Oude 
Testament werd over Zijn komst en opdracht gesproken. In Jesaja 42:3 lezen we bijvoorbeeld dat Hij: 
'Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid 
zal Hij het recht doen uitgaan.' Het ‘geknakte’ in ons leven wordt niet ontkend, evenals een bijna 
uitgeblust levensgevoel, of aangedaan onrecht, maar ze hoeven niet het laatste woord te hebben. 
Jezus wordt in dit hoofdstuk een ‘…licht voor de heidenvolken… ’ genoemd, '...om blinde ogen te 
openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten,' (42:6).  
En in Jesaja 61:1-2 wordt van Jezus gezegd dat Hij komt: '...om een blijde boodschap te brengen aan 
de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart...,' om '...om alle 
treurenden te troosten...' 
 
Jezus wil ons helpen om het moeilijke uit ons verleden te verwerken, inclusief de pijn ervan. En Hij 
wil ons meer vrij maken. Vrij van schuld, van bindingen, van haat, van negatieve gedragingen die we 
ons eigen maakten, van gevoelens van uitzichtloosheid. Maar Hij wil ook onze ogen openen voor Zijn 
werkelijkheid, voor het licht dat Hij wil laten schijnen op situaties die veranderen kunnen en die van 
belang zijn voor ons leven nu, en de toekomst. 
 

Wees God dankbaar voor het vele goede 
Lees Job 10:12.  
 
God gaf ons het leven. En Hij gaf mensen om ons heen die van ons hielden/houden. Hij gaf een plaats 
om te leven en te werken, en Hij rustte ons toe met vermogens om bezig te kunnen zijn, om in relatie 
met anderen te leven. Maar dit bijbelgedeelte spreekt ook over genade, over onvoorwaardelijke 
liefde die we mogen beantwoorden. Die belofte geeft troost en wijst op de mogelijkheid om onrecht 
in Gods handen te leggen. Hij is ervan op de hoogte en zal hierin rechtvaardig oordelen.  
‘U hebt mij leven en goedertierenheid geschonken, en Uw zorg heeft mijn geest bewaard.’ 
Iemand die vanaf haar vroege jeugd onrecht meemaakte, getuigde van deze belofte uit Job 10.  
 
Ze zei: ‘Al heb ik niet de veiligheid en geborgenheid van ouders meegemaakt, toch kreeg ik het leven. 
God heeft me gemaakt en gewild. Ik mag er zijn van Hem! En Hij heeft me genade gegeven: 
vergeving, liefde en kracht. De belofte van een Heiland die met mij het verdriet wil verwerken en een 
plaats geven. Ook heeft Hij mijn geest bewaard, waardoor ik niet gebroken ben.’ 
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Als raad geeft deze vrouw nu aan anderen het volgende mee: ‘Als je veel gemist hebt (bijvoorbeeld 
de armen van een moeder) spreek dit dan uit tegenover Jezus. Aanvaard het ‘tekort’ en leer deze pijn 
met Hem te verwerken.’ Ze waarschuwde voor het gevaar dat je anders voortdurend op zoek gaat 
naar vervulling, naar mensen of activiteiten die dit ‘tekort’ moeten compenseren. Het gemis van 
liefde is niet in te halen, wel is er de belofte van ‘leven en genade’, van geleidelijk aan herstel. Ze zei 
verder dat dit ook voorkomt dat je voortdurend niet-realistische verwachtingen koestert naar andere 
mensen, waar door je elke keer weer teleurgesteld kunt worden, omdat mensen niet volmaakt zijn 
en hierin tekort schieten. Leven vanuit een ‘tekort-gevoel’ laat ons met heimwee dromen over het 
volmaakte, maar Jezus wil ons als Heiland toerusten om de gebroken werkelijkheid te kunnen 
aanvaarden. Het gevolg zal zijn dat er dan ook sprake is van een realistische levenshouding. Kort 
samengevat: een tekort aan liefde, goede relaties, waardevolle opvoeding, erkenning en goede 
herinneringen, kan niet echt ingehaald worden. Er was gemis, verdriet en eenzaamheid, en die 
gevoelens, dat tekort, kan alleen met Jezus verwerkt worden. Hij wil dat gemis in ons leven mee 
verwerken en een plaats geven. Dan alleen kunnen gevoelens van realisme en dankbaarheid volgen 
voor (hoewel beperkte) liefde en vriendschap van anderen op dit moment, voor nieuwe ervaringen 
die goede herinneringen kunnen nalaten. Wanneer we deze tijd voor verwerking niet nemen, kunnen 
we veeleisend worden naar anderen, ons verliezen in dromerijen en niet realistische verwachtingen 
of voortdurend lijden onder gevoelens van eenzaamheid en onbegrip. Volwassen-worden betekent 
in deze zin: leren leven met de spanning van een achterstand of tekort (emotioneel of sociaal) en 
groeien in een houding van vertrouwen en verwachting ten aanzien van nieuwe, opbouwende 
emoties, ervaringen en herinneringen. 
 

De invloed van ons ouderlijk huis 
Deze is niet te onderschatten. Het is goed om er over na te denken, zonder in de valkuil te komen dat 
daardoor ons levenslot vast ligt. We zijn als mensen geschapen met een eigen, zelfstandige wil en 
verantwoordelijkheid. In het begrip verantwoording ligt het woordje antwoord opgesloten. Wij 
mogen na verworven inzicht in ons verleden en de invloed van ons thuis, antwoord geven en ermee 
aan de slag gaan. 
Wanneer we in een warm, harmonieus gezin zijn opgegroeid zal ons dat veel goede emotionele 
bagage hebben meegeven. Er was dan ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing en er was sprake 
van erkenning en waardering.  
 
Wanneer we dit gemist hebben, bijvoorbeeld door veeleisende ouders, waarbij we moesten 
'presteren' en waarbij weinig ruimte was voor ontspanning en open gesprekken omdat er geen 
sprake was van een kwetsbare, eerlijke houding over en weer, dan kunnen we worstelen met weinig 
zelfvertrouwen, met het gevoel dat we ons moeten 'bewijzen en waarmaken'. Zo kan er ook sprake 
zijn van een milieu waar je als kind zó vrij gelaten werd, dat je weinig ‘houvast’ meekreeg en een wat 
verloren gevoel hebt gekregen: je moest immers zelf je weg vinden. In een relatie - waarbij iemand 
een beroep op je doet en verwachtingen koestert - kan dit dan benauwend werken. Wanneer we 
echter inzicht krijgen in de gevolgen van een opvoeding op onze persoonlijkheid, dan kunnen we ook 
tot concrete beslissingen komen om er wat aan te doen. Wanneer we bijvoorbeeld in ons ouderlijk 
gezin niet geleerd hebben over emoties te praten, dan kan dit een stimulans zijn om na te denken 
hoe we hierin kunnen groeien, wat het van ons vraagt en hoe anderen ons hierbij kunnen helpen. 
 
Er zijn ernstiger voorbeelden van een negatief opvoedingsklimaat: psychische en/of lichamelijke 
mishandeling; emotionele verwaarlozing; incest of de voortdurende dreiging van een onveilige, 
beangstigende sfeer.  
Deze traumatische ervaringen kunnen ertoe hebben bijgedragen dat een 'overlevingsstrategie' is 
ontwikkeld, zodat de omgeving weinig tot niets in de gaten heeft. Soms weet ook de persoon in 
kwestie niet meer welke pijnlijke herinneringen onderhuids leven. Juist dan wil Jezus als Heelmeester 
en Trooster (het betekent ‘de erbij-geroepene’) aanwezig zijn om deze herinneringen onder ogen te 



 
Leven in het heden met je verleden 

Hoofdstuk 4: pagina 3 
 

zien en zicht te krijgen op gevoelens diep in het hart, die naar buiten toe verborgen blijven. Hij wil 
ons echt maken in een (meestal langdurig) proces van verandering. In plaats van veel negatieve 
herinneringen wil Hij positieve ervaringen gaan geven. 
Als Goede Herder wil Hij zoeken, versterken en verbinden (Ezechiël 34:16). Daarbij gebruikt Hij ook 
Zijn kinderen, die in gebed en belangeloze liefde naast verwonde mensen willen staan. Ook kunnen 
gesprekken met deskundige hulpverleners nodig zijn om méér inzicht te krijgen, want inzicht helpt 
om tot genezing te komen en om bezig te kunnen houden met de vraag: hoe verder? 
 

Sta open voor een milde houding 
Zoals wij fouten maken, zo hebben ook onze ouders fouten gemaakt. In veel gevallen waren zij zich 
er niet van bewust of werden ze er in hun tijd en omstandigheden niet bij geholpen. 
Als Jezus aan het kruis wordt gehangen bidt Hij: ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij 
doen,’ (Lukas 23:34). 
Jezus geeft hierin een geweldig voorbeeld: Hij bidt voor ze, en wil hun verblinding voor dieper inzicht 
onder ogen zien. Hij draagt ze aan God op. Bidden wij voor onze ouders, of voor anderen die een 
grote rol in ons leven hebben gespeeld? 
Maar als ze het nu eens wél wisten? Ook dan leert Jezus de weg van vergeving. Bitterheid en 
opstandigheid lossen niets op, ze maken ons alleen maar slaaf van die verschrikkelijke emoties. Ze 
verlammen en maken ons van binnenuit kapot, met alle lichamelijke kwalen die daarmee verband 
kunnen houden.  
 
Paul Tournier, een Zwitserse arts die ook veel inzicht had in de psyche van de mens, schreef in zijn 
boeken meermalen dat we zelf verantwoordelijk zijn om het niet zover te laten komen. Door 
bitterheid en haat als schuld te belijden en in de stilte God te zoeken, kunnen we heling gaan 
ervaren. Hij wil kracht geven om pijn, onrecht en opstandigheid los te laten, als een bewuste keuze, 
om zodoende innerlijk meer vrij te worden. Dit geldt ook zelfmedelijden en een slachtoffergevoel. 
 

Lever een slachtoffergevoel in 
Paul Tournier beklemtoont eveneens dat we het slachtoffergevoel moeten laten varen. We waren 
wellicht slachtoffer van incest, van tweedracht, vernedering en verwaarlozing: van God mogen we er 
zijn. Hij, de God van Abraham, Izak en Jakob, roept ook ons bij name. In Jezus roept Hij ieder mens en 
wij mogen antwoord geven. Dat is geloven: antwoord geven en met Hem op weg gaan als nieuwe, 
geroepen mensen. In Openbaring 2:17 lezen we dat iedereen die God toebehoort een nieuwe naam 
krijgt, heel persoonlijk, een naam die bij ons hoort. God ziet ons als unieke, waardevolle mensen en 
die gedachte kan ons helpen om een gevoel van waarde te hervinden. Net als de verloren zoon, 
mogen we ons een kleed laten aantrekken en geloven dat God ook voor ons een feestmaal wil 
aanrichten. Hij wil ons verzadigen met het goede, mits we het in verbondenheid met Hem zoeken.  
 

Kom zoals je bent, inclusief je verleden 
Wanneer Simon Petrus naar Jezus gaat, zegt Jezus tegen hem: 'U bent Simon, de zoon van Jona; u zult 
Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus, ' (Johannes 1:43). Jezus maakt Simon 
duidelijk dat Hij op de hoogte is van zijn ouderlijk huis. Dat Hij weet van zijn achtergrond, zijn 
karakter, zijn levensverhaal. 
 
Maar Jezus weet óók wie hij kan worden: een rots (de betekenis van zijn nieuwe naam), iemand 
waarop gebouwd kan worden. Wanneer we het leven van Petrus volgen zien we dat hij -met vallen 
en opstaan- inderdaad een rots wordt. Jezus maakte hem tot een oprechte volgeling van Hem en op 
die weg kreeg zijn leven meer betekenis en invloed. Hij kwam tot zijn bestemming. Maar alles begon 
met een roeping, lees Mattheüs 4:19. 
 



 
Leven in het heden met je verleden 

Hoofdstuk 4: pagina 4 
 

Óók de Samaritaanse vrouw kwam in aanraking met Jezus. Haar verleden was daarbij geen 
belemmering. Jezus zag dat verandering mogelijk was en bood het aan. Lees Johannes 4. 
 
Uit dit gedeelte blijkt dat Jezus niet meewerkt aan het verdoezelen van het verleden (4:17-18). Hij wil 
dat we verlangen naar het levende water (verzen 14-15), Hem als de beloofde Verlosser en 
Middelaar erkennen (verzen 25-26) en standpunt innemen wat betreft het nieuwe dat Jezus wil gaan 
uitwerken (verzen 29-30, 39-42), zodat Hij dit kan gaan bevestigen. 
 

Kiezen voor groei. 
In het volgende hoofdstuk denken we na over levensaanvaarding. Over de keuze om vanuit de 
confrontatie met ons verleden te groeien naar geestelijke en emotionele volwassenheid. Dat dit 
essentieel is, wordt door Ineke van Dok-Mak benadrukt in ‘Balsem in de wonden,’,(Kok - Kampen): 
‘Wij dragen allen een huilend, niet gehoord, onbevestigd kind met ons mee. De grootte hiervan 
wordt bepaald door de mate van onvoorwaardelijke/voorwaardelijke liefde die werd ervaren in het 
oudergezin. Iedere ontmoeting met een medemens confronteert mij met mijzelf. De confrontatie 
met mijn onverwerkte zelf dat de ander in mij oproept kan zich ook buiten de gezinssituatie afspelen, 
zoals op het werk, tijdens een teamsport, in de vriendenkring.  
Degene die de meest verstorende emoties bij mij oproept confronteert mij het meest en is daardoor 
mijn beste leerschool. Het liefst verander ik de ander of ontvlucht ik deze persoon of die situatie, 
zodat mijn confrontaties verdwijnen. Een consequentie is dan echter dat mijn geestelijke groei 
stilstaat.’ 
 
Denkend aan de oproep om confrontatie niet te ontvluchten, maar te zien als een groeiprikkel zijn de 
volgende vragen wellicht de moeite waard om te overdenken: 
1. Mijn eigen verantwoordelijkheid onder ogen zien houdt o.a. in dat je open staat voor Gods 

objectieve mening. Wat lees je hierover in Spreuken 16:2-3? 
 

2. In hoeverre ben je bereid negatieve gevoelens te erkennen en waarom kan dit goed zijn?  
 

3. Bij confrontatie komt het vaak op een keuze aan. Voorbeeld: wanneer we ons meermalen 
gebruikt en miskend hebben gevoeld, dan kan een gevoel van wantrouwen zich van ons meester 
hebben gemaakt. Dat kan een vertrouwende, transparante relatie in de weg staan. Een keuze 
houdt dan in dat je de ander tòch tegemoet komt, en een kans geeft.  
Kun je andere voorbeelden noemen waarbij confrontatie vraagt om een reactie?  
 

4. Wanneer we weinig zelfvertrouwen hebben ontwikkeld, welke stappen kunnen dan van belang 
zijn? 
 

5. De consequenties van een verkeerde keuze kunnen veel verdriet geven. God neemt dit vaak niet 
allemaal weg, wèl belooft Hij een nieuwe weg en toekomst. Lees het voorbeeld van David uit 2 
Samuel 12:1-14. Let daarbij vooral op vers 14. 

 

6. In Lukas 19:1-10 lezen we over een man die zich op een onrechtvaardige manier veel bezit had 
toegeëigend. Wanneer Jezus hem ontmoet, laat hij zich met Jezus’ liefde en boodschap 
confronteren.  
Wat is het gevolg? Zie de verzen 8-10. 
 

7. In ‘Voor het leven getekend?’ (Navigator Boeken – Driebergen) zegt dr. Dan B. Allender dat we 
wél voorbereid moeten zijn op een moeilijk proces. Zeker als we denken aan diepgaande, 
emotionele wonden waarmee incestslachtoffers te maken kregen. ‘Stukje bij beetje zal het 
weefsel van het leven ontrafeld moeten worden, naarmate de Meester de stof opnieuw weeft 
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naar zijn ontwerp.’ Ook de omgeving kan het moeilijk maken, want ze zijn vertrouwd met de 
‘oude’ versie van je leven en de nieuwe-in-wording is nog moeilijk te plaatsen. Het gevaar ‘om 
het dan maar bij het oude te laten’ is er. Toch vraagt een leven met hoop keuzen en dus ook 
confrontatie met je omgeving.  
Overdenk het volgende citaat uit: ‘Voor het leven getekend’? waarbij met name de 
incestproblematiek aandacht krijgt:  
 
‘Waar draait het om in het zoeken naar hoop en vreugde? Het antwoord is eenvoudig: te willen 
leven naar het evangelie. De reden om de strijd aan te gaan is een verlangen naar meer, een 
voorproefje van wat het leven en de liefde zouden kunnen bieden als ze waren bevrijd van de 
boze herinneringen en de diepe schaamte. Niemand kan zich losmaken uit de lethargie van de 
ontkenning, tenzij een vonk van onvoldaanheid het duister van de dagelijkse verdoving 
doordringt. Een leven leiden dat aanzienlijk minder is dan dat waartoe men was voorbestemd, is 
een even ernstig verraad van het eigen ‘ik’ als het aanvankelijke misbruik.’  
 
En even verder: ‘Er bestaat een grote tegenzin om het veranderingsproces te beginnen, door toe 
te geven dat men schade heeft opgelopen.’  
 
Conclusie: erkenning van scheefgegroeide situaties of emoties gaan aan een verlangen naar een 
keuze voor verandering vooraf. Daarbij kan de belofte van vernieuwing die God geeft een prikkel 
zijn om ons daarnaar uit te strekken.  
 

8. In Filippenzen 3:14 lezen we: '...maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend 
naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in 
Christus Jezus.’ 

 
Paulus keek terug: voordat hij Jezus leerde kennen, was hij fanatiek godsdienstig bezig geweest. Als 
Jood kon hij zich beroemen op zijn afstamming en nauwgezette levenswijze. Maar hij ontdekte dat 
zijn 'goede' manier van leven en alles wat daarmee verband hield, hem verhinderde tot Jezus te 
komen. Daarom gaf hij dit alles prijs, om Christus te leren kennen. Hij wist zich op een andere weg 
gezet, met een andere richting. Hij begon als het ware aan een wedstrijd, waarbij hij het einddoel 
voor ogen hield: straks voor altijd bij Jezus te zijn. Dit proces van verandering en vernieuwing duurt 
dan ook tot aan onze dood. Lees in dit verband 2 Korinthe 5:17. Het gaat hierbij om een voortgaand 
proces van oud naar nieuw. 
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Hoofdstuk 5 

Jezus wil onze Krachtbron zijn in het aanvaarden van het heden  
   
Wanneer Paulus zicht krijgt op Jezus - op Degene die om een beslissende keuze vraagt vóór of tegen 
Hem - dan getuigt Hij: 'Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam 
geweest...,' (Handelingen 26:19). Het feit dat Jezus Zich op een bijzondere manier aan Paulus bekend 
maakte, betekent niet dat Hij ons op andere, minder spectaculaire manieren kan roepen. Hij ziet ons 
als unieke mensen en daarom is Zijn weg met ieder mens ondoorgrondelijk en niet eensluidend. Het 
doel is echter gelijk: onze ogen openen voor Zijn betekenis als Redder en voor Zijn oproep om Hem te 
volgen, inclusief de gevolgen ervan. Voor Paulus veranderde er bijvoorbeeld veel, lees  
Handelingen 26:12-23. 
 

Levensaanvaarding 
Wanneer we Paulus' leven bestuderen, dan zien we dat de ontmoeting met Jezus veel gevolgen had 
voor zijn persoonlijk leven, voor zijn werk en toekomst. 
Wat kunnen we van hem leren? 
 
1. Paulus was zich zijn schuld en ontoereikendheid bewust, zie 1 Timotheüs 1:12-14 en  

1 Korinthe 15:9-10. Paulus verdoezelde zijn verleden niet - hij noemt zich een godslasteraar, 
vervolger en geweldenaar - maar wijst ook op Gods genade, op God die hem heeft geroepen tot 
bekering en vernieuwing. 
 

2. Paulus toont vertrouwen in Gods belofte en belijdt: '...door de genade van God ben ik wat ik 
ben...’ Hij wil als een 'nieuwe schepping' zijn positie als kind van God - dank zij de genade in 
Jezus - innemen. 
 

3. Paulus toont ook vertrouwen in dat wat God kan gaan doen! '...en Zijn genade voor mij is niet 
tevergeefs geweest...' Paulus liet zich niet verlammen door allerlei schuldgevoelens, maar stond 
open voor de werking van God in zijn leven. Hij geloofde dat het God ernst was toen Hij Paulus 
riep. 

 

4. Paulus ontdekte dat God tijd gebruikt... tijd voor verwerking van een stuk verleden en tijd voor 
bezinning over de nieuwe weg die Hij wil tonen. Zie Galaten 1:17-18.  
Gods opdracht voor Paulus vroeg voorbereiding: hij had een aantal jaren nodig van persoonlijke 
toerusting, ook in het trouw leren zijn in de navolging van Jezus. Na drie jaar gaat hij dan naar 
Jeruzalem. Hij hoopte waarschijnlijk op erkenning, op concrete betrokkenheid . We lezen echter 
dat hij niet direct een platform kreeg, veel moesten wennen aan zijn nieuwe 'imago': niet langer 
een vervolger maar navolger, niet langer een vijand maar mede-gelovige. Zie Galaten 1:19-24. 
Paulus gaat dan 14 jaar aan het werk in de streken van Syrië en Cilicië. In Galaten 2 lezen we dat 
Paulus na die periode weer teruggaat naar Jeruzalem en zijn opdracht en visie voor de heidenen 
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probeert uit te leggen aan de leiding van de christelijke kerk. Geleidelijk aan wordt hem volledig 
vertrouwen geschonken en is er een bereidheid het werk van Paulus te erkennen en hem te 
steunen in zijn opdracht. Paulus zegt het zo: 'En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht 
werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de 
rechterhand van gemeenschap...,' (2:9) 
 

5. Van Paulus' voorbeeld leren we dat God Zijn opdracht voor ons leven Zelf wil bevestigen. ‘…de 
mij gegeven genade erkenden…’ De omgeving kreeg er oog voor! Ook voor ons geldt dat we niet 
hoeven te zoeken naar krampachtige zelfbevestiging (vooral wanneer mensen ons niet zo 
serieus nemen) maar dat we mogen vertrouwen dat God het werk dat Hij in ons leven begon, zal 
bevestigen, zodat mensen ontdekken dat het waar is, zie Filippenzen 1:6. 

 
God gebruikt tijd en omstandigheden 
Uit het vorige gedeelte bleek dat God tijd gebruikt om ons toe te rusten voor iets: bij Paulus ligt er 18 
jaar tussen het moment dat God de belofte gaf van zijn opdracht voor de heidenen, en de eerste 
zendingsreis die hij - met volledige medewerking van de eerste kerk in Jeruzalem - gaat maken. 
God zal deze toerustende fase ongetwijfeld gebruikt hebben om hem meer mild en geduldig te 
maken, om de boodschap grondig te leren verstaan en te ontdekken hoe hij de boodschap mag 
overbrengen. Ondertus¬sen was hij in kleinschaliger verband bezig geweest: toegewijd en trouw. 
 

Genade is geen superkracht maar een zout dat geleidelijk aan krachtig doorwerkt 
Paulus begon met zich over te leveren aan Gods genade en hij geloofde dat die genade, dat nieuwe 
leven van God, geleidelijk aan zijn leven zou vormen. '...en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs 
geweest,' (1 Korinthe 15:10). Ook in ons leven wil God werkzaam zijn, Zijn Geest wil ook ons leven 
meer en meer gaan doortrekken, maar juist daarom is levensaanvaarding van het grootste belang. 
Een besef dat verandering nodig is, dat verkeerde patronen doorbroken moeten worden, dat nieuwe 
gedachten en gevoelens genezing kunnen brengen waar in het verleden diverse terreinen van ons 
leven verziekt zijn geraakt. 
 
Het houdt de keuze in om vooruit te willen zien (ook al zullen regelmatig zaken uit het verleden om 
bezinning en verwerking blijven vragen), om stappen te doen om weg naar de toekomst. 
Levensaanvaarding is 'ja zeggen' tegen ons leven nu en tegen noodzakelijke groei.  
 

Niet vluchten maar zoeken naar een realistische levenshouding 
David zegt in Psalm: 46:1: 'God is ons een toevlucht en vesting...' David wist dat hij bij God de kracht 
kon vinden om niet te vluchten voor het moeilijke dat met zijn leven verband hield. Vanuit het 
vluchten tot God kon hij nieuwe kracht krijgen. 
Concreet betekent het dat we de pijn van het nog gebrokene en moeilijke in ons leven aanvaarden 
en dat we zoeken naar Gods leiding, bescherming en nabijheid om er beter mee te leren omgaan. 
Dat we God aanroepen om Hemzelf, en niet om minder problemen te krijgen. God wil bij ons zijn te 
midden van problemen. Hij vraagt daarin om vertrouwen. Lees in dit verband Filippenzen 4:11-13 en 
2 Korinthe 4:7-11. Paulus noemt hierin moeiten, maar óók Gods nabijheid en kracht. Die 
werkelijkheid is doorslaggevend.  
 
In Mattheüs 14:22-23 lezen we over een storm. Te midden van die storm roept Jezus op tot 
vertrouwen. Om niet te twijfelen (31), ondanks al het geweld van het noodweer. Later komt er rust, 
de storm gaat liggen (32). Op Gods tijd kan er ook in ons leven verandering komen. In die tussentijd 
vraagt Jezus om vertrouwen en volharding. Hij is erbij.  
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Gods Geest belooft ons als een Trooster en Leidsman nabij te zijn 
Gods Geest wil dwars door alles heen ons meer en meer laten ontdekken hoe we kunnen 'wandelen 
met God'. Hoe we in dagelijkse afhankelijkheid, Hem kunnen betrekken in ons denken, voelen, willen 
en handelen. Lees Romeinen 8:14-16 en Titus 3:4-8. 
 

Enkele concrete voorbeelden 
 Als er sprake is van veel onrecht dan leert de Bijbel dat dit alles bij God bekend is, dat we het 

moeten leren loslaten. Zie 1 Petrus 2:21-23. 
 

 Dit geldt ook het gebrek aan erkenning en waardering, zie Hebreeën 6:10. 
 

 Wanneer we door omstandigheden of een bepaald opvoedingsklimaat weinig zelfvertrouwen 
hebben en dus een angstvallige levenshouding hebben ontwikkeld: begin te leven met het besef 
dat we voor God wel waardevol zijn en dat Hij ons een rots en schuilplaats wil zijn. Dat Hij als de 
Eeuwige onze voor- en achterhoede wil zijn, zie Psalm 139:1-6. 

 

 Wanneer we ons onze beperkingen erg bewust zijn, sta dan ook stil bij capaciteiten die er zijn: 
de een heeft een helderder denken meegekregen dan de ander, maar misschien bezit die juist 
weer een praktisch inzicht of creatieve vermogens. Zo kan een ander weer een sterk sociaal 
gevoel hebben meegekregen. De Bijbel leert dat we allemaal mogelijkheden en beperkingen 
hebben en juist daarin elkaar mogen aanvullen, elkaar tot een hand en voet mogen zijn. Bij Hem 
is geen aanzien des persoons. Zie verder 1 Petrus 4:10-11. 

 

 Wanneer we als kind erg verwend zijn, kan het een probleem zijn om zelf meer 
verantwoordelijkheid op ons te gaan nemen (het werd ons vroeger immers zo gemakkelijk 
gemaakt). Levensaanvaarding houdt dan in dat we minder gaan 'leunen' maar zelf tot 
doordachte daden willen komen, ook als dit ons moeilijk valt. Concreet betekent het dat we de 
angst om fouten te maken onder ogen willen zien en ons er niet door laten beheersen. Wanneer 
we meer toegerust de toekomst onder ogen willen zien, zullen we moeten beginnen per dag te 
leven, als verantwoordelijke mensen. 

 

Stel niet uit 
In het begin van deze studie citeerden we Paulus, die ná verworven inzicht, zei dat hij 'niet 
ongehoorzaam was' aan Gods opdracht. Hij handelde erop. In de Bijbel lezen we meermalen dat als 
God ons oproept tot bekering, daadkracht en verandering, we ons niet aarzelend mogen opstellen en 
een antwoord uitstellen. Dit kan leiden tot verharding. In Spreuken 28:13 lezen we: 'Wie zijn 
overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid 
verkrijgen.' En in Hebreeën 3:15 staat: '...Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet...' 
 

Overdenk mogelijke stappen 
Lees Hebreeën 12:11-13 en ga na welke richting je wil uitgaan, ook al is er sprake van knikkende 
knieën. Een recht spoor zoeken en op weg gaan: dat is wat ons geleidelijk aan gezond maakt en 
toerust voor de toekomst. De volgende illustratie is hierbij wellicht waardevol: wanneer we 
problemen hebben kunnen dit geweldige struikelblokken zijn en worden. Maar we kunnen deze 
stenen ook als stapstenen gaan zien, stenen die we niet kunnen wegredeneren, maar waar we met 
God op mogen stappen, stapstenen die leiden naar verdieping in onze wandel met God. We kunnen 
niet alles begrijpen: het complexe van onze wereld, het moeilijke in relaties, in onszelf en Gods 
handelen met ons. Maar we mogen Hem vertrouwen en met Hem de toekomst tegemoet gaan. Hij 
neemt daarbij niet onze problemen weg, maar wil er met ons doorheen.  
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Willen wij ze als stapstenen zien, mogelijkheden om te groeien in een diepere afhankelijkheid van 
God en in vertrouwen dat bij Hem de uitkomst bekend is? Dat Hij een goede God is? Een God die wil 
dat we Hem dwars door alles heen steeds beter leren kennen? 
 

Citaten om over na te denken 
Ter afsluiting en ook ter voorbereiding op het volgende hoofdstuk over toekomstvertrouwen enkele 
citaten en vragen. 
 

 ‘Er is geen leven, dat zonder lijden is. Er is geen leven, dat niet reeds van de geboorte af 
bezwaard is door het gewicht van erfelijke belasting, dat geen emotionele schokken kent in de 
jeugd, dat niet iedere dag opnieuw te lijden heeft van onrecht, tegenwerking, beledigingen en 
teleurstellingen. Bij al die dingen, die ons hinderen, komen dan nog ziekte, materiële zorgen, 
sterfgevallen, ouder worden, bezorgdheid voor hen, die ons lief zijn, ongevallen. Ook in het 
leven van de meest bevoorrechten is er toch altijd iets, dat moeilijk te dragen valt. Ik denk aan 
een gezegde van mijn zoon:'het gaat ons altijd goed, op één ding na'.’ (Paul Tournier, in 
‘Radicale therapie’). 
 

 ‘Lijden, rouw en ziekte aanvaarden betekent niet in deze dingen behagen scheppen of ze met 
een zeker fatalisme te ondergaan, ook niet in de beproeving te verstarren of zich door 
verstrooiing te bedwelmen en al evenmin te trachten door het verloop van de tijd te vergeten. 
'Aanvaarden' wil zeggen, dat wij het lijden aan God overgegeven, opdat Hij het vrucht doe 
dragen. Daar valt niet over te redeneren, dat kan men niet zelf voor elkaar krijgen, dat kan men 
ook niet begrijpen: het is een religieuze ervaring.’(Paul Tournier in ‘Radicale therapie’). 

 

 ‘Het ligt niet aan de omstandigheden of wij al dan niet gelukkig zijn, maar aan de gezindheid van 
ons eigen hart. Wij kunnen anderen pas helpen de kracht te vinden tot levensaanvaarding, als 
wij zelf die kracht gevonden hebben. God alleen schenkt ons die. Zijn leven aanvaarden 
betekent, dat men alles aanvaardt, waarvan men meent het onschuldig slachtoffer te zijn. 
Onrechtvaardigheden van het lot, onrechtvaardige behandeling van de kant van mensen. Wij 
zeggen graag, dat wij het wel zouden accepteren als men er ons maar vergeving voor vroeg. 
Maar het leven van een christen is: vergeven ook daar, waar geen vergeving gevraagd wordt.’ 
(Paul Tournier in ‘Radicale therapie’). 

 

 ‘Gods Woord vermindert de problemen niet, maar beïnvloedt wel onze kijk op en omgaan met 
de problemen die op onze weg komen (...) Gode zij dank dat niet alles tegelijk naar boven komt, 
maar stukje voor beetje. Stapsgewijs kan aan Gods hand de weg ter heling worden bewandeld.’ 
(Ineke van Dok-Mak in ‘Als balsem in de wonden’, Kok - Kampen). 

 

 ‘Wanneer ik wandel aan Gods hand geleid door Zijn Geest, en de Bijbel als toetssteen voor mijn 
functioneren aanvaard, dan kan ik daar ook op worden aangesproken. Het is niet waardevrij, er 
zijn consequenties aan verbonden (...) Overgave aan Gods inzichten is een bijna dagelijkse strijd. 
Het diepe besef dat het offer aan het kruis compleet was en Gods genade ons genoeg is, staat 
vaak haaks op wat wij geleerd en ervaren hebben.’(Ineke van Dok-Mak in ‘Balsem in de wonden’ 
Kok - Kampen). 

 

 ‘Het benoemen van ongewenste emoties kan ik juist als christen doen, omdat deze niet het 
laatste woord hebben. Jezus Christus is ook daarvoor gestorven.’ (Ineke van Dok-Mak in ‘Als 
balsem in de wonden’, Kok - Kampen). 
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 ‘Wanneer de Schrift botst met je gevoelens, moet je die spanning niet uit de weg gaan. Laat die 
je bezielen tot vurig bidden.’ (John White in ‘Nader tot God’, Kok - Kampen). 

 

 ‘Als je geen orde en genezing in je leven binnenlaat, zal het verleden je weer inhalen! Hetzelfde 
patroon komt telkens weer tevoorschijn: als je persoonlijkheid niet diepgaand verandert, heb je 
de neiging in situaties dat je gespannen bent of overbelast, onbewust zo te reageren als jet het 
zelf in je kindertijd hebt gezien en meegemaakt. Daarom herhaalt de lijdensgeschiedenis zich 
van generatie tot generatie.’(Claudia & Eberhard Mühlan in ‘Laat me nou, mam’, Kok - Kampen). 

 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Verandering doet pijn! Wanneer we vertrouwd zijn geraakt aan ontkenning van bepaalde 

problemen, dan kan de waarheid hard zijn: eigen fouten onder ogen willen zien waardoor een 
relatie is vastgelopen; of eigen zwakte waardoor we geen beslissingen durven te nemen en dus 
ook niet tot nieuwe besluiten komen die het één en ander in beweging kunnen zetten. 
Voor welke veranderingen ben je bang?  
 

2. In Spreuken 29:25 lezen we: ‘Mensenvrees legt iemand een valstrik…’  
Voel jij je belemmerd in relaties door angst voor mensen?  
Wat zou je er aan kunnen doen? 
 

3. Afweermechanismen zijn een manier om confrontaties te voorkomen. Confrontaties met onze 
motieven, onze pijn, onze angst, onze kwetsbaarheid, onze teleurstelling, ons niet-meer-willen. 
Hoe denk je over onderstaande opmerking van Ineke van Dok uit Balsem in de wonden? 
‘Afweermechanismen worden gehanteerd ter vermijding van psychische pijn, die mij door een 
ander wordt aangedaan. Wanneer de ander bij mij gevoelens oproept van bijvoorbeeld 
onzekerheid, angst, jaloezie, agressie, ga ik mij psychisch wapenen om te kunnen blijven 
functioneren.  
De werkelijkheid wordt ontkend of vertekend. Redenen worden verdraaid, anderen krijgen de 
schuld van de problemen, de conflicten, die in relatie tot de ander zijn ontstaan. Ook kan de 
confronterende psychische pijn worden ‘vertaald’ in lichamelijk lijden.  
Het is te vergelijken met zich lichamelijk bedreigd voelen waarbij het lichaam in een zodanige 
positie wordt gebracht dat de bedreiging kan worden afgeweerd.’ 
De volgende afweermechanismen zijn het meest voorkomend: 
 

- ontkenning en verdringing (het probleem wordt uit het bewustzijn gehouden; weigeren het 
probleem te erkennen). 
 

- projectie (mijn probleem aan de ander toeschrijven, de ander iets verwijten, dat ik eigenlijk 
mijzelf moet verwijten), een ongewenste eigenschap van mijzelf aan de ander toeschrijven. 

 

- rationalisatie (een verstandelijke verklaring geven voor iets dat pijn doet, met fictieve redenen 
de zaak goedpraten). 

 

- sublimatie (iets dat maatschappelijk onaanvaardbaar is, omzetten in iets dat wordt aanvaard, 
bijvoorbeeld bij agressiviteit gaan voetballen in plaats van iets kapot te gooien). 

 

- substitutie (mijn probleem afreageren op iemand die er niets mee te maken heeft, op een 
onschuldige). 

 

- regressie (bij bedreiging: kinderlijk, afhankelijk, klein worden). 
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- conversie (een lichamelijke klacht maskeert het psychische probleem). 
 

4. Levensaanvaarding betekent óók aanvaarding van onrecht, dat ons is aangedaan.  
Willen we dit loslaten?  
Overdenk Romeinen 12: 18-19. 
 

5. Vaak ervaren we tegenstrijdige gevoelens die groei in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld: de 
keuze voor vluchten (in verontschuldigingen, verklaringen, drukte, eet- of drinkgedrag, 
ontkenning) òf voor confrontatie. Een keuze voor zelfafwijzing of aanvaarding van je leven als 
kind van God.  
Een verlangen naar vertrouwen terwijl aanvaarding van je leven als kind van God. Een verlangen 
naar vertrouwen terwijl twijfel en wantrouwen nog een rol spelen.  
Op welke terreinen ervaren wij soms tegenstrijdige gevoelens en hoe kunnen we hiermee 
omgaan?  
 

6. Persoonlijkheidsgroei omvat o.a. een bereidheid te willen leven (Job 10:12), te leren  
(Mattheüs 11:28-29), te voelen en in relatie met anderen te leven.  
Het houdt dan ook in dat we onszelf durven zijn èn onszelf durven geven.  
Hoe ervaren we die balans?  
 

 
 
 
 
 
Bij een ongelijkwaardige relatie vragen we ons af wie we zijn,    
wat ons aandeel is. We kunnen ons dan gemakkelijk 
laten 'overheersen' of we gaan 'leunen' 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bij gelijkwaardige relaties is er een overlappingsvlak 
waarbij er sprake is van uitwisseling en betrokkenheid, maar 
we kunnen ook onszelf blijven. 

 
 
 
 

7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het geluk van de 
ander in de betekenis dat anderen recht op ons hebben. Wij mogen uit liefde en op grond van 
vrijwilligheid kiezen voor anderen. We weten dan waarom we er willen zijn voor de ander, maar 
erkennen óók grenzen die met ons persoonlijk leven te maken hebben.  
Hoe beleef je dit? 
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8. Levensaanvaarding omvat het aanvaarden van een groeiproces. de bereidheid om open te staan 
voor nieuw leven dat Gods Geest wil geven vanuit de overgave aan Hem.  
Overdenk Jezus' woorden uit Johannes 12:24: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel 
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.' 
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DEN MET HET VERLEDEN 

Hoofdstuk 6 

Jezus wil onze Hoop zijn wanneer we aan de toekomst denken   
   

De Bijbel spreekt over verwachting en hoop 
Wanneer we op God gericht blijven - ondanks het feit dat het ogenschijnlijk bij anderen voor de wind 
gaat, terwijl we zelf nog moeite ervaren - belooft God een goede uitkomst. Zie Spreuken 23:17-18. 
 
Ook lezen we meermalen over hoop voor heden en toekomst, zie bijvoorbeeld 1 Timotheüs 4:8-10. 
Hoop die inspireert tot volharding en uitziet naar Gods belofte van trouw. 
 
God belooft ons een toekomst die verband houdt met Zijn koninkrijk, Hij staat hiervoor garant.  
Zie Hebreeën 13:14. 
 
In de periode van wachten op het volmaakte, belooft God ons de nabijheid van Zijn Geest, de 
Trooster en Geest van waarheid. Deze Geest ondersteunt en leidt, geeft troost en richting. Deze 
Geest wil ons voortdurend bij Jezus bepalen en Zijn Woord aan ons duidelijk maken. 
Zie Johannes 16:12-15. 
 

Een toekomst met moeite en vreugde 
Wanneer we Paulus' woorden overdenken uit Romeinen 8:18-39, ontdekken we dat er een 
spanningsveld is tussen lijden èn vreugde (18), nog onvervulde verlangens èn hoop (19,21), zwakheid 
èn de ondersteuning van Gods Geest (25-26), moeite èn Gods vermogen om er toch wat mee te doen 
(28) zodat we meer op Jezus gaan lijken (29).  
Tegenstand èn Gods bescherming (31), aanklacht èn vergeving (33), ondermijnende krachten, maar 
ook de belofte van Jezus' gebed voor ons en Zijn voortdurende liefde (34-35).  
Moeite èn overwinning in de zekerheid dat niets ons kan scheiden van Gods liefde die zichtbaar werd 
in Jezus (37-39). 
Probeer bepaalde hoofdgedachten in eigen woorden op te schrijven. 
 

God zoeken om Hemzelf, zonder bijbedoelingen 
In Johannes 17:3 lezen we dat het eeuwige leven, het nieuwe leven van Jezus, omschreven wordt 
met 'God kennen' en Zijn Zoon. Daar draait het om, dàt is Gods bedoeling: een eeuwige relatie van 
liefde en verbondenheid, waarbij we als een beelddrager van God beschikbaar zijn voor Zijn 
doeleinden. 
Ons leven nú maakt daar deel vanuit, ook ons toekomstige leven. Maar is het ook ons levensdoel, of 
willen we ten diepste een leven met zo weinig mogelijk problemen? Dienen we God om de 'winst' die 
ons dit zou kunnen geven: geluk, zegen, het goede, oplossing van problemen etc? Opnieuw is het 
Paulus die ons in Filippenzen 4:6-7 erbij bepaald dat afwezigheid van moeite niet gelijk staat aan een 
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leven met God. Wél spreekt hij erover dat Gods bovennatuurlijke vrede bescherming wil geven waar 
bezorgdheid en vragen ons leven dreigen te gaan beheersen.  
Omschrijf de inhoud van bovengenoemde verzen met eigen woorden: 
 
Gods Geest wil ons door moeite heen verder leiden in de wandel met Hem en in dat proces ons 
bekend maken met Hem: een goede, liefhebbende Vader, die ons wil toerusten voor een leven met 
Hem nu en in de toekomst, tot in de eeuwigheid. In Hebreeën 12:9-10 vergelijkt Hij het met een 
opvoedingsproces. Een goede vader wil dat zijn kind draagkracht en veerkracht krijgt, en 
verantwoordelijkheid leert aanvaarden. Het doel van God met onze opvoeding is dat wij ‘deel krijgen 
aan Zijn heiligheid’ en vrucht gaan dragen. Dit aspect zal in hoofdstuk 8 aandacht krijgen. 
 

God dienen: een relatie 
Vanuit de moeiten die we tegenkomen God zoeken: dàt is de weg die Jezus wijst. Stil worden voor 
God en in vertrouwen uitzien naar Zijn wil, leiding en zorg. Wanneer de Bijbel ons oproept met God 
te wandelen, dan betekent het dat we Hem leren betrekken in ons concrete leven, dat we op weg 
zijn en met Hem dezelfde richting uitkijken. In Amos 3:3 lezen we de vraag: gaan er twee tezamen 
zonder dat zij het eens zijn geworden? Met God wandelen is: het eens willen zijn met Hem, ook al 
leidt Zijn wandelen met ons over paden die we niet goed begrijpen. Over één ding is de Bijbel heel 
duidelijk: God wil dat we ons één weten met Hem en Zijn Zoon, zie bijvoorbeeld Efeze 1:10, 15-23. 
Vanuit die eenheid zullen dan 'werken' volgen die God voor ons leven bedoeld heeft, zie Efeze 2:10. 
 

God steeds beter leren kennen 
Hoewel we straks in de eeuwigheid pas volkomen zicht zullen krijgen op God en Zijn plannen, toch 
belooft God ons nu al de geborgenheid van een leven met Hem. Lees eerst 1 Korinthe 13:12 en 
daarna Psalm 91:1-4. 
 
God wil er zijn. Zijn schaduw (bewijs van Zijn nabijheid) biedt koelte, bescherming en een vast 
rustpunt. Al zien we Hem nog niet, Hij is er met Zijn schaduw, met Zijn trouw. Ondanks Zijn mysterie 
(het vele wat we nog niet van Hem begrijpen, wanneer we denken aan Zijn handelen met onszelf, 
vrienden, de wereld) is Hij te vertrouwen en mogen we bij Hem tot rust komen. 
 

Adam en Eva twijfelden aan Gods goedheid 
Als nazaten van onze eerste voorouders hebben we dezelfde neiging: twijfelen aan Gods goedheid en 
rechtvaardigheid. Twijfels die ons hebben laten struikelen waardoor we - los van Hem - vervulling 
zoeken in eigen, onafhankelijke plannen en acties. Wanneer we geen problemen ervaren is het vaak 
niet zo moeilijk om geloof in God uit te spreken (Hij is ons immers goedgunstig gezind?) maar wat 
doen we als we Hem niet ervaren in allerlei situaties, en vragen hebben? Kunnen we dan leven met 
dat wat ons wel over God bekend is? Kunnen we dan vertrouwen tonen in het getuigenis van de 
Bijbel dat God goed is en dat Hij ondanks onze vragen de situatie overziet en het goede wil 
uitwerken? 

 Zie Klaagliederen 3:22-26. 
 

 Lees ook Jesaja 26:3 en 30:15. 
 

 En wat leren we van Habakuk 3:17-19? 
 
Wanneer Job in zijn hevig lijden God ter verantwoording denkt te kunnen roepen, ontdekt hij dat 
God te groot is om te begrijpen maar te kostbaar om niet vertrouwd te worden. Zie zijn eerste 
reactie in Job 39:34-38 en zijn tweede in Job 42:1-6. Wat leren wij hiervan? 
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Blinde plekken bewust worden 
In het negende hoofdstuk van het Johannes-evangelie lezen we over een man, die vanaf zijn 
geboorte blind was, en door Jezus wordt genezen. Omdat het op de sabbath plaats vond, werd door 
de schriftgeleerden kritiek geuit. Dit paste niet bij hun overtuiging en zij plaatsen er dan ook 
vraagtekens bij. In plaats van zich te verblijden met de man, schelden ze hem uit omdat hij 
vertrouwen in Jezus uitspreekt, zie de verzen 26-34. Zij willen niets meer met hem te doen hebben 
en beschuldigen hem van zonde. Overdenk Jezus' reactie, zie de verzen 35-41. 
Jezus zegt dat Hij gekomen is om niet-ziende mensen ziende te maken, maar dat mensen die menen 
te zien blind kunnen zijn en blijven voor Zijn boodschap. Hij zegt tegen zijn critici: '...Als u blind was, 
zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde,' (Johannes 9:41).Wij leren 
uit deze verzen dat Jezus ons niet veroordeelt om ons gebrek aan kennis of inzicht, maar wèl als wij 
verkregen inzicht terzijde leggen en er niets mee doen of er afwijzend tegenover staan. Jezus wil ons 
ziende ogen geven... en ons zicht op zaken verduidelijken, ook al vraagt dit tijd. Lees in dit verband 
ook Markus 8:22-26, waar de genezing van een andere blinde ter sprake komt. Hij kreeg licht in 
etappes, zie de verzen 24-25. We begrijpen Jezus’ handelwijze niet helemaal, wèl is dit verhaal een 
aansporing om dankbaar te zijn voor licht op ons leven, maar tegelijkertijd ons uit te strekken naar 
méér licht. Verandering en groeiend zicht zijn gevolgen van een trouwe omgang met Jezus, waarbij 
we ons steeds meer vertrouwd bij Hem gaan voelen en maskers durven afleggen. Daarbij is het óók 
zodat God ons niet meer licht kan geven, dan onze geestelijke ogen kunnen verdragen. De vraag is 
dan opnieuw: willen we ziende ogen hebben? 
 
Enkele citaten van Paul Tournier uit Radicale therapie zijn wellicht weer op hun plaats: 

 ‘De Bijbel laat ons zien, dat de mens van nature geneigd is de ogen te sluiten voor zijn fouten en 
zijn leed. Hij tracht de gedachten, herinneringen, gebeurtenissen en verzoekingen die verband 
houden met de zonde, uit het veld van zijn bewustzijn te verbannen. Christus spreekt, met een 
verwijzing naar de profeet Jesaja, van ogen niet zien, van oren, die niet horen en van harten die 
niet verstaan. Men kan de vernauwing van het bewustzijnsveld niet duidelijker omschrijven. 
Omgekeerd laat de Bijbel zien, dat berouw het fundamenteel godsdienstig verschijnsel is; en 
berouw wil zeggen, dat men zich weer bewust wordt van een zonde, die men maar al te goed uit 
het geheugen had weten te verbannen.’ 

 

 ‘Dit verbannen is in zekere zin oneerlijkheid tegenover zichzelf, waardoor men instinctief het 
leed, dat men niet heeft willen aanvaarden, en de begane zonde weigert te erkennen. 
Omgekeerd: hoe eerlijker een mens tegenover zichzelf wordt, des te duidelijker worden hem de 
dingen, en zijn bewustzijnsveld breidt zich weer uit.  
Als iemand stil voor God is, krijgt hij het vermogen terug om zijn fouten onder ogen te zien.  
Er vindt dan een uitbreiding van het bewustzijnsveld plaats (...) langzaam komen die massa’s uit 
het donker te voorschijn, krijgen duidelijker omlijning, bijzonderheden worden zichtbaar, totdat 
men, bij het licht van Jezus Christus, zijn hart leert kennen.’ 

 

 ‘Dit is zó waar, dat ieder, die geleerd heeft zichzelf te zien zoals hij is en zich dagelijks te 
onderzoeken door stil te zijn voor God, een heldere kijk krijgt op eigen fouten, die anderen niet 
in staat zijn te begrijpen. (...) de stille tijd verlegt dus praktisch voortdurend de grens tussen het 
bewuste en het onbewuste. Want het onbewuste is datgene, wat wij voor onszelf verbergen.’ 

 
Herken je dingen in deze citaten?  
Probeer het eens met eigen woorden op te schrijven. 
 

Spanning tussen verlangen en vrees 
Enerzijds kunnen we verlangen naar meer licht en echtheid. Anderzijds kan het heel bedreigend en 
beklemmend zijn. Het kan waardevol zijn om te weten welke barrière een rol kan spelen. 
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Bijvoorbeeld angst om de greep op eigen leven los te laten en dus de angst voor overgave aan God 
en vertrouwen in Zijn handelen met ons. In dat geval geldt de uitnodiging dat we mogen groeien in 
vertrouwen, dat God Zich meer en meer bekend wil maken, mits we Hem zoeken op de door Hem 
aangewezen weg. Lees in dit verband Johannes 7:16-17 en 14:21. Schrijf eens de hoofdgedachte op: 
 
Een mooi voorbeeld vinden we verder in het Oude Testament. Wanneer Sara hoort dat Gods belofte 
dat ze een kind zal krijgen nog steeds geldig is, lacht ze. Door teleurstelling, het lange wachten, 
verdriet, twijfel en wanhoop heen is ze wellicht cynisch geworden. Ze lacht... Maar God gaat er niet 
aan voorbij. We lezen in Genesis 18:13-14: '...Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik 
ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de 
vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben!'  
We lezen in vers 15 dat Sara haar lachen ontkent omdat ze bang is, maar God zegt: '...Nee, u hebt wél 
gelachen.' God verwijt het Sara niet, maar Hij confronteert haar wel met de waarheid. Haar lachen 
was een uiting van een geloofsconflict en dat moest ze onder ogen zien. 
 

Keuzen maken met het oog op de toekomst 
De keuzen die gemaakt moeten worden zullen verband houden met verschillende levenssituaties. 
We noemen enkele voorbeelden: 

 Het herstellen van fouten, bijvoorbeeld in een relatie, waarbij we ons willen concentreren op 
ons aandeel van het probleem. 
 

 Het aanvaarden van eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in het leren aangaan en 
ontwikkelen van een relatie, of verantwoordelijk leren omgaan met een taak die we kregen 
toevertrouwd. 

 

 Het besluit om niet te vluchten voor de noodzaak van het moeten nemen van een aantal 
besluiten. 

 

 Het voornemen om meer vorming te zoeken t.a.v. bepaalde zwakke terreinen, zoals sociale 
omgang, teamgeest, betere communicatie. 

 

 Meer balans tussen werken en ontspannen, tussen denken en voelen, tussen alleen zijn en 
onder de mensen. 

 

 Groeien in meer inzicht in verkeerde motieven die ons kunnen bezielen, zoals eerzucht en 
prestatiedrang in het hard werken, of gemakzucht waardoor we snel 'nee' zeggen tegen mensen 
die een beroep op ons doen of waardoor we niet betrokken willen raken bij een bepaald project. 

 

 Openstaan voor meer discipline, waardoor besluiteloosheid of een wispelturig gedrag meer 
correctie krijgt. 

 

 Keuzen wat betreft ons leefpatroon zoals eet- en drinkgewoonten. Eten we teveel vet, suikers, 
chocola of zoeken we naar een uitgebalanceerd dieet wat voor ons lichaam goed is? 

 

 Een meer alerte houding wat betreft driftaanvallen, wanneer we ons gedwarsboomd voelen. 
Ook daarin kunnen we kiezen voor een beter leren omgaan met boosheid. 
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Balans tussen gevoel en verstand 
Gezonde keuzen vragen om doordenking van problemen (bijvoorbeeld is het nodig om adviezen in te 
winnen of een deskundige te raadplegen, of is bepaalde informatie verkrijgbaar waarmee ik mijn 
voordeel kan doen) maar ook om gezonde emoties. Bedreigde gevoelens, bijvoorbeeld een 
diepgewortelde vrees voor afwijzing, voorkomt dat we op een positieve manier naar opbouwend 
bedoelde kritiek kunnen luisteren. Maar ook wraakgevoelens kunnen ons innerlijk onvrij maken en 
dus geremd. 
 
Bekijk de illustratie over de groeiende balans die er mag komen tussen onze wil, ons verstand en ons 
gevoel. De drie terreinen mogen elkaar overlappen en in het centrum mogen we de Geest van God 
toelaten, die ons innerlijk steeds meer in balans wil brengen. 

 
 
                     
Gods Geest wil onze persoonlijkheid beïnvloeden. Onze 
geest, onze manier van denken, de manier waarop we 
beslissingen nemen en onze emoties. We mogen een 
'tempel' van de Heilige Geest zijn. 
 
 
 

 
Gods Geest kan zwakke aspecten gaan omvormen. Wanneer onzekerheid bijvoorbeeld heeft geleid 
tot weinig zelfvertrouwen en een angstige levenshouding, kan geleidelijk aan daarin verandering 
komen. Groeiend vertrouwen in God en Zijn werk mag dan leiden tot meer zelfvertrouwen en dus 
ook een meer positieve levensinstelling. 
 

Willen leren van anderen 
In dit alles wil God andere mensen in ons leven gebruiken. Mensen die ons denken prikkelen, van wie 
we kunnen leren, die met hun voorbeeld een stimulans zijn of levenservaring opdeden. De vraag is 
dan: ben ik nederig genoeg om te aanvaarden dat ik anderen nodig heb? Wil ik om advies vragen en 
ben ik bereid me kwetsbaar op te leren stellen? Sta ik open voor correctie? Zo leren we ook veel van 
mensen uit de Bijbel: van hun falen, van hun omkeer tot God, van hun twijfels, van hun hervonden 
geloofsvertrouwen, van hun wandel met God en van hun volharding en toewijding. In Hebreeën 11 
en 12 wordt een 'grote wolk van getuigen' genoemd, veel mensen die door moeite heen, de weg met 
God gingen en Zijn kracht ervoeren. Het hoofdstuk sluit dan ook met de conclusie om daarom met 
goede moed verder te gaan en niet te verslappen (12:12). 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. In hoeverre vertrouw je God jouw toekomst toe?  

Durf je Zijn licht hierover te vragen? 
 

2. Wil je de greep op jouw leven leren loslaten en groeien in vertrouwen, ook al weet je niet 
precies wat de uitkomst is? 
 

3. Wat verontrust je het meest wanneer je denkt aan de toekomst?  
In hoeverre heb je dit in gebed durven uitspreken?  
Lees verder Markus 9:24. God is blij met vertrouwen dat er nú is en we mogen eerlijk ons 
'tekort' uitspreken. Vertrouwen mag groeien, ook t.a.v. de toekomst. 
 

4. Hoe kon Jezus de druk van de moeite en omstandigheden dragen, zie Hebreeën 12:2-3. 
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5. In hoeverre durf je met anderen over jouw gevoelens over de toekomst te spreken? 
 

6. Op welke terreinen heb je advies nodig? 
 

7. Zijn er fouten die je kunt en moet herstellen om meer innerlijke vrijheid en vertrouwen te 
ervaren om de toekomst tegemoet te kunnen gaan? 

 

8. Hoe willen we met de gevolgen van een gebroken situatie (denk aan scheiding) omgaan?  
Heb je gedaan wat mogelijk was en weet je voor jezelf waarin je omstandigheden mag loslaten?  
Ben je bereid hierin wel open te staan voor groeiend inzicht en eigen verantwoordelijkheid, 
bijvoorbeeld wanneer de opvoeding van de kinderen dit vraagt? 
 

9. Wanneer we een moeilijk huwelijk ervaren kan dit veel vragen geven.  
Hoe dan verder?  
Willen we de 'gemakkelijke' weg zoeken door de partner te verlaten òf zijn we bereid na te gaan 
wat in ons vermogen ligt?  
Overdenk de volgende suggesties en ga na of je het hiermee eens bent: 

- Onderken problemen: bijvoorbeeld gebrek aan motivatie om aan de relatie te werken of een 
trotse, koppige houding waarbij er geen bereidheid is om eigen verantwoordelijkheid onder 
ogen te zien. 
 

- Wees bereid eigen houding en aandeel te onderzoeken. Wij zijn immers alleen verantwoordelijk 
voor onze eigen keuzen en inzet. 

 

- Leef in het besef dat wij niet kunnen overtuigen of keuzen kunnen afdwingen. God kan wèl onze 
houding gebruiken en - door ons heen - de ander bereiken. 

 

- Als man of vrouw gericht blijven op onze partner, zònder onszelf weg te vagen: dat vraagt een 
dagelijkse keuze. 

 

- Blijf letten op de goede momenten en koester deze. Toon hierin waardering naar elkaar en 
benut die periodes. 

 

- Wanneer we in de relatie als christen alleen staan, kan het goed zijn een aantal vriendschappen 
met christenen te onderhouden, zònder dat dit weer een bedreiging wordt voor onze partner. 
Dit vraagt wijsheid en tact. 

 

- Het belangrijkste advies is echter dat we bidden voor onze partner. Dit kan óók inhouden dat we 
bidden dat hij of zij andere mensen ontmoeten zal die wellicht een stimulans kunnen geven. 
Mensen die minder bedreigend zijn en enige afstand hebben. 

 

10. Keuzen ten aanzien van toekomstmogelijkheden houden in dat we méér zicht krijgen op eigen 
mogelijkheden, talenten, eigenschappen en vaardigheden.  
Durven we hierover na te denken en advies in te winnen? 
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Terugblik: 
Denkend aan de laatste 3 hoofdstukken zijn de volgende sleutelwoorden wellicht het méést 
concreet:  

 Ons verleden vraagt verwerking. 
 

 Het heden vraagt om aanvaarding. 
 

 De toekomst vraagt om vertrouwen. 
 
Hoe ervaar je deze korte samenvatting in jouw leven?  
Ben je het hiermee eens? 
 
En hoe denk je over de beknopte uitspraak van Dietrich Bonhoeffer uit: ‘Een woord voor elke dag’, 
Ten Have – Baarn: 
‘Er is in de hele wereldgeschiedenis slechts één werkelijk belangrijk uur: het heden. Wie uit het 
heden vlucht, vlucht uit het uur van God.’ 
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Hoofdstuk 7 

Jezus wil met ons onderweg zijn en ons tot volwassenheid brengen 
   
In het bijbelboek Exodus vergelijkt God Zijn zorg voor het volk Israël met die van een arend voor zijn 
jongen: '...en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb,'  (19:4).  
Ook in Deuteronomium wordt deze beeldspraak gebruikt: 'Zoals een arend zijn nest opwekt, boven 
zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken,' (32:11).  
Een arend stimuleert de jonge vogels om uit te vliegen, door op een gegeven moment distels in het 
nest te doen. Daardoor ontstaat er een prikkel -letterlijk en figuurlijk- op uit te vliegen, om de wereld 
te verkennen, om te ontdekken dat vleugels ergens voor dienen èn te gebruiken zijn. Als een jong 
echter in de problemen komt, dan duikt de moeder er onder en neemt het op haar vlerken mee. 
 

De ruimte ontdekken die God geeft 
Zèlf ruimte willen nemen en leren vliegen: het houdt in dat we stappen doen in het vertrouwen dat 
de Here God erbij is en ons niet laat vallen, maar wèl laat leren vanuit ervaring. 
 

Vooruitzien... 
Lees Filippenzen 3:13. 
Door voortdurend terug te zien, zonder concrete daden naar de toekomst toe, raken we verlamd en 
verward. Het draagt geen vrucht. Het stil worden voor God en het leren verwerken van zaken van 
vroeger en nu, moet leiden tot constructieve besluiten: herstellen wat mogelijk is en nieuwe keuzen 
maken die richting geven aan ons leven. Het overdenken van vroeger en nu moet een doel dienen: 
(hervonden)ruimte voor de toekomst, voor een nieuwe fase, waarin we open staan voor Gods wil en 
leiding, waarbij Hij onze persoonlijkheid wil inschakelen met de mogelijkheden die bij onze aard en 
levenssituatie passen. 
 

De plaats innemen die God voor ons bedoeld 
Paul Tournier heeft hierover veel geschreven. Zelf heeft hij in zijn jeugdjaren veel gemist: zijn vader 
heeft hij nauwelijks gekend en zijn moeder overleed toen hij nog heel jong was.  
Tòch is hij een sterke persoonlijkheid geworden: mentaal, psychisch en geestelijk. Door middel van 
zijn werk als medicus en door zijn boeken heeft hij veel mensen geïnspireerd en op weg geholpen. Hij 
draaide daarbij niet om duidelijke, bijbelse uitgangspunten heen, zoals blijkt uit de volgende drie 
citaten uit: ‘Radicale therapie’. 

 ‘De wereld heeft dringend behoefte aan mensen, die vast overtuigd zijn van hun roeping. Als 
men de mensen vraagt, wat de keuze van hun beroep bepaald heeft, staat men verwonderd, dat 
zoveel mensen zich daarvan niet duidelijk bewust zijn. Anderen geven toe, dat zij motieven van 
ondergeschikt belang mee hebben laten spreken: de hoop om gemakkelijker in hun 
levensonderhoud te voorzien, de onderwerping aan een familievooroordeel, de min of meer 
kinderlijke bewondering voor een oudere persoon. Als een mens van God een roeping krijgt 
(voor een wereldlijk ambt, wel te verstaan, zo goed als voor een geestelijk), dan brengt dat een 
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geheel andere overtuiging met zich mee. Het plan, dat God met de maatschappij heeft, wordt 
verwerkelijkt door mensen, die er de plaats innemen, die Hij voor hen bestemd heeft en 
waartoe Hij ze heeft voorbereid door de gaven, die Hij hun geschonken heeft.’  

 

 ‘Als een mens het besluit genomen heeft om zijn leven aan Gods gezag te onderwerpen, zoekt 
hij niet alleen Zijn leiding bij belangrijke beslissingen, zoals de keuze van een beroep of van een 
echtgenote. Iedere dag wordt hij in zijn stille tijd opnieuw voor zijn bezigheden, zijn persoonlijk 
gedrag en zijn houding tegenover zijn omgeving geïnspireerd.’  

 

 ‘De Bijbel bevat de geschiedenis van mensen, die in Gods wil geloofden, die daar naar vroegen 
en bij de bepaling van hun gedragslijn deze tot in de kleinste bijzonderheden volgden. Daar zien 
wij mensen, die naar God wisten te luisteren en Hem wisten te gehoorzamen; die vroegen, wat 
God wilde dat zij zeiden, waar God wilde dat zij heen gingen, wat God wilde dat zij doen zouden. 
In de boeken der Profeten en in de Handelingen der Apostelen wordt ons doorlopend het leven 
geschilderd van mensen, die door God geleid werden. In de Evangeliën wordt ons over Jezus 
gesproken wiens leven volkomen door de Heilige Geest geleid werd.’  

 
Hoe ontdekken we de plaats die God voor ons heeft bedoeld? Vaak is het een stap-voor-stap 
ontdekken, waarbij we werken met datgene wat nú duidelijk is. Opnieuw het voorbeeld van Paulus: 
wanneer hij met Jezus in aanraking komt zegt hij: 'Wie bent U, Heere?'  (Handelingen 9:5) daarna 
'Heere, wat wilt U dat ik doen zal?' (9:6) met andere woorden: de ontmoeting zet zijn hele leven en 
toekomst op zijn kop. Hij moet dan eerst naar Damascus, waar hij geleidelijk aan zicht zal krijgen op 
zijn roeping. 
In 2 Timotheüs 1:7 lezen we: 'Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar 
van kracht en liefde en bezonnenheid.' Deze tekst geeft weer dat God ons door het werk van Zijn 
Geest moedig en krachtig wil maken. Dat er sprake is van groeiende liefde en van doordacht 
handelen. Bezonnenheid betekent weloverdacht en bedachtzaam bezig-zijn. Volgens een engelse 
vertaling betekent het ‘sound mind’ wat ‘gezond verstand’ betekent. 
 

Een denken dat onder Gods leiding staat 
We worden opgeroepen om Gods wil te onderzoeken en te vertrouwen dat God ons 'een geest van 
bezonnenheid' wil geven.  
Het betekent dat we inzichten en feiten willen verzamelen en deze gegevens willen onderzoeken 
(bijvoorbeeld ten aanzien van een werkkring of het doordenken hoe we eigen mogelijkheden ten 
volle kunnen laten gebruiken). 
 
Paul Little schreef daarbij in ‘Leiding van dag tot dag’: ‘Gods wil is niet een kant en klare handleiding 
die vanuit de hemel wordt aangereikt... Gods wil lijkt veel meer op een boekrol die elke dag een 
eindje wordt afgerold... We moeten leren om Gods wil te ontdekken en daar elke dag naar te leven.’ 
 

De volgende vragen - overgenomen uit: ‘Hoe ontdek ik Gods wil?’ (Proclama-uitgave) 
bieden wellicht ook wat handvatten aan. 
 Wat zijn je talenten (inventariseer!) en wil je hierin een goed rentmeester zijn? 

 

 Welke ervaring, opleiding, achtergrond, sociale vaardigheden, inzichten, etc. heb je 'in huis' en 
in hoeverre worden die benut? 

 

 In hoeverre mag God je financiële mogelijkheden beheren? 
 

 Wat zijn je sterke en zwakke eigenschappen?  
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In hoeverre kun je hierin verder ontwikkeld worden zodat je leven méér invloed kan hebben, 
invloed die je in Gods handen wil leggen? 
 

 Hoe is de samenwerking met anderen?  
Is er sprake van teamgeest, van onderling respect en een verlangen elkaar aan te vullen? 
 

 Welke mogelijkheden zijn er om dienstbaar te zijn?  
Om constructief aan positieve zaken mee te werken, zoals evangelieverkondiging, 
toerustingswerk, hulpverlening, jeugdwerk, opvang van kinderen, interne organisatie, 
administratie of fondsenwerving ter ondersteuning van allerlei werk? 
 

 In hoeverre kan God je leven en invloed gebruiken voor anderen, te beginnen in je directe 
leefwereld (huwelijk, gezin, kerk, buurt, woonplaats, collega's, etc.)? 
 

 Wat zie je als belangrijkste doel in je leven?  
En: hoe wil je dit doel bereiken? 

 
Ten aanzien van deze laatste vraag is het goed naar Jezus' voorbeeld te kijken. Zijn verlangen was het 
verlorene te zoeken en te behouden. In Lukas 19:10 staat: 'Want de Zoon des mensen is gekomen om 
te zoeken en zalig te maken wat verloren is.' Zien wij met Jezus’ ogen naar een wereld in nood en 
willen wij ons inzetten voor de verkondiging van het Evangelie in woord en daad? Willen we 
geestelijk vrucht dragen? Jezus zegt in Johannes 15:8: 'Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent.' 
 
Jezus heeft het recht ons op te roepen Hem na te volgen, om aan Zijn hand te ontdekken hoe we 
geestelijk, emotioneel en sociaal vrucht kunnen dragen, maar óók volwassen kunnen worden. 
 

Wat is volwassenheid? 
Dr. Henry Brandt geeft in ‘The struggle for peace’ (Scripture Press Publications, Wheaton, Ill) hier aan 
veel aandacht. 

 Een volwassen persoon is iemand die heel bewust met zijn wil verantwoordelijkheid kan en wil 
aanvaarden en uitvoeren, (Lukas 16:10,12). 
 

 Een volwassen persoon is iemand die van tegenslagen en fouten wil leren. 
 

 Een volwassen persoon is stabiel en betrouwbaar en niet wisselvallig, (1 Korinthe 15:58). 
 

 Een volwassen persoon is iemand die problemen die om een oplossing vragen, liever aanpakt 
dan uit de weg gaat. 

 

 Een volwassen persoon kan zich aan een situatie die hij of zij niet kan veranderen, aanpassen en 
deze aanvaarden. 

 

 Een volwassen persoon kan nee zeggen tegen situaties die hemzelf en anderen op den duur 
geen goed doen. Ook kan hij ja zeggen tegen situaties die op den duur zegenrijk zullen zijn voor 
zijn relatie tot God, zichzelf en anderen, ook al kunnen die situaties tijdelijk onplezierig zijn 
(Mattheüs 16:24-26; 2 Korinthe 4:17-18 en Filippenzen 4:11-13). 
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Wanneer we willen groeien naar volwassenheid is het volgens dr. Brandt belangrijk dat we leren 
leven uit vertrouwen, dat we zoeken naar een uitgebalanceerd leven (naar geest, ziel en lichaam), 
dat we handelen op inzicht en ons denken laten voeden door Gods Woord. Dat we het goede in Gods 
kracht willen bedenken én doen. 

 Volwassenheid houdt verder in dat we de plaats ontdekken en leren innemen die God ons wil 
toevertrouwen. Als man, als vrouw, als ouder, als kunstenaar, medicus, leerkracht, sociaal 
werkster of in welk ander beroep dan ook. Als medemens en als beelddrager van God.  
 

 Volwassenheid omvat ook een realistische levensstijl, waarbij we leren leven met de spanning 
van het onvolmaakte en met de teleurstellingen in het leven, zonder de hoop op te geven van 
een zinvol leven mèt God.  

 

 Volwassenheid betekent verder zicht hebben op wie we in Jezus Christus zijn, en wat onze 
betekenis voor anderen is. Dat we onszelf durven zijn, met het eigene van ons unieke leven, èn 
dat we openstaan voor wie we kunnen worden, zonder angst voor verandering en vrees voor de 
weg die vóór ons ligt.  

 

 Volwassenheid houdt in dat we durven nadenken over onze beperkingen en zwakke punten, dat 
we niet terugdeinzen voor groei en onze verantwoordelijkheid in dit alles.  

 

 Volwassenheid draagt verder het kenmerk dat we op een zelfstandige manier in afhankelijkheid 
van anderen staan.  

 
Met andere woorden: dat we ons bewust zijn van eigen waarde en mogelijkheden en tegelijkertijd 
bewust de relatie met anderen willen aangaan, in het besef dat we elkaar nodig hebben. Het 
betekent een gevoel van gelijkwaardigheid: we mogen onszelf zijn én we kiezen ervoor onszelf te 
geven aan anderen.  
 

Woord en daad: een groeiende eenheid 
Wanneer we verlangen naar meer volwassenheid, dan is integratie van geloof en praktijk heel 
wezenlijk. Paul Tournier schrijft hierover in ‘Radicale therapie’: 

 ‘Christus heeft zich als een groot realist laten kennen, toen Hij zeide, dat men Zijn discipelen niet 
aan hun woorden herkent, maar aan de manier waarop zij in werkelijkheid leven, zoals men een 
boom herkent aan zijn vruchten.’  

 
Die vruchten zullen eraan meewerken dat het Evangelie ervaren kan worden. Hierover nog een citaat 
van Paul Tournier. Hij zegt hierin dat: 

 ‘...het ware christendom juist niet bestaat in een onwerkelijke geestvervoering, maar 
integendeel in absoluut concrete godsdienstige ervaringen. Per slot van rekening staan voor 
ieder mens drie wegen open: de werkelijkheid zonder God: dat is de scheiding die het 
materialisme voltrekt; dan God zonder werkelijkheid: dat is de scheiding die de valse mystiek 
voltrekt; en ten slotte God en werkelijkheid: dat is het christelijk geloof.  
Dat is ook de moeilijkste weg. Want het is veel gemakkelijker de werkelijkheid te beleven, zoals 
zij zich aan ons voordoet, terwijl men doof blijft voor Gods roepstem, of vol sentimentele 
gevoelens naar die roepstem te luisteren en zijn ogen te sluiten voor de werkelijkheid. Het is 
veel gemakkelijker een materialist of een idealist te zijn. Maar het is moeilijk om een christen te 
zijn (...) Religieuze ervaring, die aan deze problemen voorbij gaat en ze onopgelost laat, brengt 
maar al te vaak het christendom in een kwade reuk. Maar ervaring, die tot een oplossing van de 
levensproblemen voert, levert het overtuigend bewijs van Christus’ macht.’  
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God zoeken en Zijn koninkrijk... het zijn voorwaarden om te komen tot een volwassenheid en 
ontplooiing die geen doel op zichzelf zijn! We mogen ons inzetten voor méér volwassenheid zodat 
ons leven bruikbaar zal zijn in Gods handen en vrucht zal dragen. 
 

Voorbereiding hoofdstuk 8 
Het volgende hoofdstuk zal vooral over de vrucht gaan, waarbij óók benadrukt wordt dat dit niet 
hoeft te leiden tot een krampachtige levenshouding.  
Ter voorbereiding enkele vragen: 
1. Op welke terreinen wil je meer volwassen zijn? 

 
2. Wat leert Efeze 4:11-16 ons over geestelijke volwassenheid?  

En welke praktische gevolgen ervan worden genoemd in Efeze 4:17-32? 
 

3. Verlang je naar meer vrucht wanneer je denkt aan je relaties met anderen?  
Probeer eens enkele concrete voorbeelden te noemen? 
 

4. Een volwassen relatie omvat onder andere dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Van jezelf 
kunnen zijn èn de ander de ruimte geven zichzelf te mogen zijn. Van onderling respect waardoor 
beide partijen zich durven uiten.  
Hoe ervaar je dat in je contacten?  
Hoe is je houding?  
Toon je respect en zo ja, op welke wijze?  
En ervaar je een gezonde afhankelijkheid van anderen, waarbij je niet kies voor isolement, maar 
voor betrokkenheid? 
 

5. Durf je voor je eigen gevoelens en gedachten uit te komen, of houd je al snel je mond uit vrees 
voor de ander?  
Hoe kan je hierin groeien?  
Wat vraagt het van je in de komende tijd? 
 

6. Geef je anderen voldoende ruimte om met hun gedachten en gevoelens te komen, óók als ze 
afwijken van jouw ervaring en overtuiging?  
Communiceer je dan al snel 'veroordeling' of 'afwijzing' of kun je - met je eigen overtuiging - in 
openheid je op de ander blijven instellen? 

 

7. Ervaar je balans tussen een gerichtheid op het zoeken naar oplossingen zonder reële problemen 
te ontkennen?  
Overdenk het citaat van Larry Crabb uit: ‘Zoektocht naar God’, (Medema – Vaassen): ‘We 
moeten niet om onze problemen heen draaien; we moeten erdoorheen als we God willen 
vinden. Maar onze problemen kunnen ons zo boeien en het onder ogen zien ervan kan zo 
stimulerend zijn, dat we er gemakkelijk helemaal door in beslag genomen raken. We zijn het 
evenwicht kwijt.’ 
 

8. Wat leren we over relaties uit Galaten 6:1-5?  
De Bijbel roept op tot echtheid waarbij we ons niet mooier voordoen dan we zijn, maar wèl 
openstaan voor verandering. Zie de uitspraak van Larry Crabb in: ‘Zoektocht naar God’: ‘We 
moeten leren ons levensverhaal te vertellen - de goede, de slechte, en de afstotelijke dingen - 
om erachter te komen wie we zijn: verwrongen beelddragers, samen levend met andere 
verwrongen beelddragers in de aanwezigheid van een volmaakte God, die bezig is ons langzaam 
maar zeker recht te trekken. We zullen God nooit kunnen vinden door te ontkennen wie we zijn 
en waar we geweest zijn. De weg tot God voert ons nooit om onze problemen heen.’ 
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9. Volgens dr. Brandt hoort een uitgebalanceerd leven - naar geest, ziel en lichaam - bij een 
volwassen instelling.  
Wat zou hij daarmee bedoelen? 

 
Hoe kunnen wij meer in balans leven? Is er bijvoorbeeld balans tussen ons geestelijk leven (de 
omgang met God) en persoonlijk leven (onze gedachten- en gevoelswereld)? En is er een groeiende 
balans tussen ons verstand en gevoel, waarbij onze gevoelens beschermd worden door praktisch 
inzicht en gezonde gedachten? Ook ons lichamelijk leven vraagt aandacht en onze sociale contacten. 
Hoe staat het daarmee? Geven we hieraan voldoende aandacht? Verder is het goed regelmatig na te 
gaan hoe we met onze tijd en spankracht omgaan. Kunnen we bijvoorbeeld ‘nee’ zeggen tegen een 
verzoek wanneer het ten koste gaat van andere zaken? Weten we waarom we iets doen, wat ons 
motief is? Zijn er soms zaken die we beter kunnen delegeren en willen we dat? Benutten we een 
goede overzichtelijke agenda en kunnen we tot een realistische dagindeling komen? En ruimen we 
bepaalde gegevens die van belang kunnen zijn overzichtelijk op, zodat we ze weer kunnen vinden 
wanneer het nodig is? 
 
Dat dit alles niet hoeft te leiden tot een krampachtige levenshouding komt in het komende, laatste 
hoofdstuk aan de orde. 
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Hoofdstuk 8 

Alleen Jezus kan vrucht bewerken  
   
De tragiek van de mens - dus ook van ons - is dat we vaak wel weten wat het goede is, maar de 
kracht missen om de daad aan de gedachte, het inzicht of het woord toe te voegen. We missen de 
kracht en misschien bovenal de liefde die ons boven onze onmacht en ons egoïsme kan uittillen. 
  

Ons hart vraagt verandering 
Zowel in het oude als in het Nieuwe Testament wordt benadrukt dat we het werk van Gods Geest in 
ons leven nodig hebben. In Zacharia 4:6 lezen we bijvoorbeeld dat: '...Niet door kracht en niet door 
geweld, maar door Mijn Geest...,' verandering mogelijk is. Wanneer Jezus verwijst naar Zichzelf als 
bron van levend water, dan zegt Hij dat de Geest die Hij zou achterlaten, zal bewerken dat dit water 
tot een levende fontein wordt, tot ‘stromen van levend water,’ zie Johannes 7:37-39. 
 
De voorwaarde is dat we ons ‘arglistige hart’ (Jeremia 17:9-10) laten reinigen, door tot Jezus te 
komen, en geworteld willen raken in Gods aanvaardende liefde en waarheid, zie Jeremia 17:7-8. 
 

Wedergeboorte: een werk van Gods Geest 
Wanneer we ons in vertrouwen aan Jezus toewijden, dan spreekt de Bijbel over een 'opnieuw 
geboren zijn' en over 'een nieuwe schepping'. Hieruit vloeit voort dat groei en volwassenheid óók 
een werk van Gods Geest is. Zie Titus 3:4-5. 
 
En wanneer Paulus eerlijk spreekt over zijn strijd en onmacht om het goede te doen, dan verwijst hij 
naar Jezus en het werk van Zijn Geest. Zie Romeinen 7:21-24 en Romeinen 8: 1-17. 
 
Gods Geest wil de ‘nieuwe mens’ in ons leggen en uitwerken en ons in groeiende mate omvormen 
naar het beeld van Jezus. 
 

De Geest kan verandering geven 
Wanneer we aan Petrus denken, dan weten we dat hij vlak voor Jezus' dood angstig was en 
wankelmoedig. Het komt zelfs zover dat hij zijn Heer verloochent. Tot drie maal toe. Wanneer hij 
berouw getoond heeft en opnieuw een herstelde relatie met Jezus ervaart, wacht hij samen met de 
andere volgelingen op Jezus' belofte: de komst van de Heilige Geest. Wanneer deze komt, dan lezen 
we hoe Petrus moed krijgt om te getuigen. Er blijft niet veel over van zijn wankelmoedigheid. Zijn 
vluchtneigingen voor moeite en onzekerheid zijn overwonnen door iets groters: liefde voor zijn 
Heiland en Heer waardoor hij risico's aandurft, deze zijn het nu waard. Petrus zal ongetwijfeld veel 
aan Jezus’ woorden gedacht hebben: ‘…Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken,’ 
(Mattheüs 4:19). Petrus leerde in de navolging van Jezus en door de inwoning van de Heilige Geest 
om ‘visser van mensen’ te worden. Petrus heeft ondervonden dat Jezus in dit proces niet volmaakte 
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mensen zoekt, maar mensen die eerlijk zijn, schuld willen belijden en openstaan voor vernieuwing en 
groei die Hij wil geven. 
 

Jaknikkers? 
In de figuurlijke betekenis noemen we mensen die niet eerlijk voor hun mening uitkomen maar naar 
buiten toe wèl de indruk geven met iets eens te zijn: jaknikkers. Ze zeggen ja, maar denken nee, en 
die gespletenheid geeft veel onechtheid. Ook in geloofszaken. 
 
Er zijn ook ‘jaknikkers’ in de letterlijke betekenis: apparaten die via een knikkende ja-beweging olie 
uit de grond pompen. Zolang ze die beweging maken, blijft er olie komen. Zodra ze stilstaan, stopt 
het.  
Iemand vergeleek deze jaknikkers eens met het werk van de Heilige Geest in ons leven. Willen we 
ons hoofd buigen en in gebed ons afhankelijk weten van Jezus’ offer in onze plaats, en van het werk 
van Zijn Geest? Willen we tot Hem komen - als dorstige mensen - en het levende water drinken? 
Willen we geloven dat Gods Geest dàt kan doen waar wij uit onszelf niet toe in staat zijn? Door ons te 
buigen voor God, kunnen we ons ook weer oprichten en verdergaan. De olie - in de Bijbel symbool 
voor het werk van Gods Geest - komt boven waar we ons afhankelijk weten en in overgave willen 
putten uit Gods bronnen. Door jaknikker te zijn. In het laatste bijbelboek van het Oude Testament, 
Maleachi, wordt gesproken over de verwrongen gedachte dat mensen het als zinloos ervaren om 
God te dienen: wat levert het op? Ze roepen op tot overmoedigheid (3:15), om tegen God in te gaan. 
Hierna is het 400 jaar stil. God laat zich niet vinden wanneer mensen Hem hoogmoedig benaderen en 
een verkeerd beeld blijven koesteren. Wanneer Jezus komt - na die 400 jaar - dan begint Hij met de 
uitspraak: ‘Zalig de armen van geest…,’ (Mattheüs 5:3) of anders gezegd: zalig de ootmoedigen. 
Tegenover de overmoedigen plaatst Hij de ootmoedigen, mensen die hun knieën willen buigen en 
erkennen dat ze Hem nodig hebben: de bron van levend water en Gever van de Geest die ons toerust 
tot volgeling-zijn. 
 

Gesnoeid worden 
Jezus spreekt over dit werk van Gods Geest wanneer Hij zegt dat we ‘in Hem’ moeten blijven, willen 
we vrucht dragen: als ranken aan de wijnstok.  
In Johannes 15:5 zegt Hij: ‘…zonder Mij kunt u niets doen.’ We zijn voor vrucht volkomen afhankelijk 
van een dagelijkse verbondenheid met Hem. Maar Hij vraagt ook onze medewerking: willen we 
gesnoeid worden zodat we méér vrucht gaan dragen? Zijn we bereid consequenties van de navolging 
onder ogen te zien? Het doel van Jezus is dat we steeds meer vrucht dragen, dat we hierin de Vader 
verheerlijken, en een zegen zijn voor anderen. 
 

Vrucht: een groeiproces 
Vruchten zijn een gevolg van ons 'zijn' en 'blijven' in Jezus. En de vorming van vrucht vraagt om 
rijping. Lees in dit verband Kolossenzen 2:6-7.  
 
Lees ook Kolossenzen 3:9-10 en 2 Korinthe 4:16. 
In deze gedeelten wordt gesproken over ‘vernieuwing’ als een dagelijks proces. Ook hierin mogen we 
vertrouwen tonen: God belooft groei en vrucht. Wel lezen we in Kolossenzen 3:16 dat we Gods 
Woord nodig hebben en dat God verlangt naar de bereidheid om voor het goede dat daarin ons 
wordt aangereikt te kiezen. Om te luisteren èn te doen! 
 

Gehoorzaamheid: gevolg van liefde 
Jezus deed alles wat de Vader Hem vroeg omdat Hij Hem liefhad. Ook ons roept Hij op tot liefde. Zie 
Johannes 14:21. 
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Wat zegt Paulus in Filippenzen 3:7-9? 
Paulus had Gods liefde in Jezus ontdekt en wist dat alleen Jezus zijn Redder kon zijn. Daarom was het 
Evangelie het méést kostbare geworden. Het had zijn hart veroverd. Daarom was hij bereid om voor 
Jezus alles op te geven (3: 8). 
Lees 1 Timotheüs 1:16. Volgens dit gedeelte verlangt Paulus ernaar dat Jezus in en door hem heen 
anderen zal bereiken. 
 

God liefhebben is niet vrijblijvend 
Omdat God kiest voor verzoening en herstel en in Jezus een zoekende en roepende God is, wil Hij dat 
we - overeenkomstig Zijn hart en wil - ook wegen tot herstel zoeken en mensen bepalen bij deze 
boodschap. Lees Galaten 5:1, 13-14. 
God wil ons in de vrijheid plaatsen zodat we Zijn roeping gaan verstaan: elkaar in liefde dienen. Hij 
wil dat we er zijn voor onze medemens en Hem leren vertegenwoordigen: in woorden, daden en 
betrokkenheid. In Titus 2 worden veel voorbeelden gegeven. Hoewel we rekening moeten houden 
met de maatschappelijke verhoudingen van die tijd, zit er toch een aansporing in.  
Zie de verzen 1,7-8 en 14. In vers 10 staat dat we: '...het onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles 
tot sieraad mogen strekken.'  Volgens Titus moeten we ervoor waken dat mensen iets ongunstigs 
over ons hebben te zeggen. Ze moeten het goede van de boodschap - ook via ons leven - ervaren.  
 

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

 
 
 
 

 
 
Hoe kunnen we anderen bereiken? 
 Toon respect voor de ander. elk mens is een schepsel van God met een eigen geaardheid. Toon 

respect voor het eigene in die ander, ook al is die persoon niet volmaakt. We hebben ook niet 
het recht om dat van ze te verwachten. Ook zij hebben God nodig, net als wij. 
 

 Het respect geeft niet alleen een basis voor meer openheid en vertrouwen maar helpt ons ook 
om voor ogen te houden dat de ander veel potentieel in zich heeft. Zoals God ons tot 
ontplooiing wil brengen vanuit het nieuwe leven in Zijn Zoon, zo verlangt Hij dit ook voor 
anderen. Dàt besef mag onze houding bepalen. Nieuw leven kan als een zaadkorrel ontkiemen 
en potentieel bevat deze korrel alles wat nodig is voor groei èn voor vrucht. Gebed voor de 
mensen waarmee we te maken hebben is dan ook belangrijk: gebed dat het nieuwe leven ook in 
hun openbaar zal worden en vrucht dragen. 

 

 Bewogenheid: deze harthouding is nodig omdat ieder mens zijn eigen verborgen, 
onuitgesproken verdriet, eenzaamheid, angst of verlangens kent. 
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 Willen we door eventuele uiterlijke ‘maskers’ heenkijken en een brug proberen te slaan naar 
hun hart?  

 

 Zo kan iemand met een vermoeide, lusteloze expressie gevangen zitten in een ‘opgesloten’ 
gevoel en worstelen met een onvermogen om vriendschappen te sluiten. Die eenzaamheid kan 
weer leiden tot overmatige activiteiten om een ‘leegte’ op te vullen of door overmatig eten, wat 
lichamelijk weer problemen geeft. Er is dan sprake van moeite op geestelijk, emotioneel, sociaal 
en lichamelijk gebied. Het hele mens-zijn speelt dan mee. 

 

 Die bewogenheid gaat niet buiten onszelf om. Willen we zelf als mens naast de ander staan, 
kwetsbaar en eerlijk? Oprechte belangstelling kàn wanneer we ons echt willen verplaatsen in de 
ander en daarin ook zelf zwak durven zijn, ook ten aanzien van onze beperkingen, vragen en 
fouten. Het maakt ons niet blind voor hun fouten en tekorten, maar geeft dat we Jezus' woord 
ernstig nemen door ons éérst van 'de balk' in eigen ogen bewust te zijn vóór we 'de splinter' bij 
de ander eruit willen halen. We mógen helpen - het is zelfs een daad van liefde - als we maar 
niet voorbij gaan aan datgene wat God ook in ons leven wil veranderen. Het verlost ons van een 
negatieve geest van kritiek, en van een hoogmoedige arrivéhouding. 
 

 Leer vragen stellen die meer openheid kunnen geven, zonder de grenzen te overschrijden 
waarbij je inbreuk doet op iemands leven. Ook dit heeft met respect te maken. Mensen moeten 
ons in een gesprek zèlf uitnodigen een stapje verder te komen. Zij bepalen de mate van 
openheid omdat het ook met groeiend vertrouwen heeft te maken. 

 

 Wees niet bang voor eigen grenzen. Wanneer we geen antwoord hebben of onvoldoende inzicht 
in bepaalde zaken, zeg dit dan eerlijk. Bijvoorbeeld: ik zou je graag willen helpen maar ik weet 
op dit moment niet wat ik je kan adviseren. Ik wil er nog eens over nadenken. Of: voor dit 
probleem heb je misschien toch een deskundig advies nodig.  
Hoe zie je dat zelf?  

 

 Onderschat echter niet de waarde van een luisterend oor en van oprechte aandacht. Blijf dus 
vrijmoedig in je gerichtheid op anderen. Spreek in alle eenvoud over lessen die je leerde, hoe je 
zelf verdriet een plaats hebt leren geven en vernieuwingen onder ogen hebt durven zien. Liefde 
is méér dan kennis! 
 

 Een houding van zorg en aandacht kan een hart meer raken, dan heel veel deskundige adviezen, 
verlies daarom niet je spontaniteit en meelevendheid, ondanks grenzen of gevoelens van 
onmacht. God wil ons vanuit de ervaring verder vormen en ons 'bekwamen' (2 Korinthe 3:4-6). 
En we leren hierin ook van onze fouten. Dat màg! God weet ervan en wil ons ook hierin verder 
toerusten. 

 

 Veroordeel de ander niet! Jezus kwam niet om onze zonde recht te praten of om ons te 
veroordelen, maar om ons te redden. Hij zocht het goede! Veroordeling roept alleen maar 
verdediging op. Een hart dat zich afsluit. We plaatsen ons dan boven de ander.  

 

 Natuurlijk kunnen we wel eerlijk zijn ten aanzien van onze mening en overtuiging, maar we 
mogen het zó verwoorden dat we een ander niet veroordelen en een gevoel van afwijzing 
communiceren. Lees in dit verband Johannes 3:16-21. 

 
Alleen God is in staat om te oordelen en Hij is hierin rechtvaardig. Wij mogen in ons contact met 
anderen communiceren: je mag er zijn als uniek mens, God heeft je gewild en wil ook met jouw leven 



 
Leven in het heden met je verleden 

Hoofdstuk 8: pagina 5 
 

tot Zijn doel komen. Ons getuigenis over Jezus is dan uit liefde uitgesproken. Eerlijk en in een 
houding van nederigheid. We hebben allemaal deze Heer nodig. 
 

Moeite van anderen op ons nemen? 
Er is verdriet dat we alleen maar kunnen aanhoren. Waarin we 'meelijden' en met de ander 
meevoelen. Er vond lijden plaats dat om aanvaarding vraagt, wil er sprake zijn van verwerking en van 
innerlijke heling om verder te kunnen leven.  
Er is óók moeite die om betrokkenheid vraagt: waarin we meedragen en zoeken naar mogelijke 
oplossingen of aanpassingen. Lijden dat we op ons nemen in naam van Christus. Wèl is het zo dat de 
Bijbel leert dat uiteindelijk iedereen zijn eigen last moet dragen. Concreet betekent het dat we een 
tijdje met de ander meelopen en meedragen, tot die ander zelfstandig zijn of haar weg met Jezus kan 
vervolgen. De plaatselijke christelijke gemeente speelt hierbij een grote rol of een groep christenen 
die om iemand kan heen staan. Een groei naar geestelijke en emotionele volwassenheid kan echter 
verhinderd worden, wanneer er een afhankelijkheid van anderen wordt gevoed en wanneer er te 
weinig oog is voor de eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten zó geholpen worden dat ze tot 
eigen overtuigingen, beslissingen en daden komen waarbij ze bereid zijn met de consequenties ervan 
te leven. 
 

Jezus wil ons voor anderen gebruiken 
We spreken over vrucht die alleen Jezus in ons leven kan uitwerken. Ook in onderlinge relaties. Hij 
kan daarbij adviezen en verworven inzichten gebruiken. Bovenal gaat het steeds weer om een juiste 
motivatie. In 2 Korinthe 5:14 lezen we Paulus' getuigenis dat de liefde van Jezus hem dringt. In 
hoeverre kunnen we dit hem nazeggen?  
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat leren we uit Romeinen 5:5? 

 
2. God toonde Zijn liefde door Zijn Zoon voor ons te geven in al onze verlorenheid, in het zekere 

besef dat we door Jezus andere, nieuwe mensen konden worden. Zie Romeinen 5:8. 
 

3. Liefde heeft een gezicht.  
Noem eens voorbeelden van concrete vormen van liefde; liefde die door mensen ervaren kan 
worden. 
 

4. Lees Romeinen 6:22 en Kolossenzen 1:29. 
 
In het eerste gedeelte wordt gesproken over heiliging. Over vrucht die zich uit in een heilige omgang 
met anderen: een manier van leven die wijst naar de Heilige, de Enige God en Vader die we mogen 
toebehoren. In het tweede gedeelte komt naar voren dat onze inzet ook nodig is. God wil vrucht 
mogelijk maken, maar verlangt ook naar onze inzet en medewerking. 
 
Heiliging is het gevolg van de vernieuwing die Gods Geest wil uitwerken. 
Het hoeft dus niet te leiden tot een krampachtig geloofsleven waarbij het van ons zou afhangen, 
maar tot een vertrouwend geloofsleven, waarbij we uitzien naar Gods werk in en door ons. 
Zie 2 Thessalonicenzen 2:13, 1 Thessalonicenzen 4:7, Hebreeën 12:10 en Hebreeën 2:10-11. 
Dit laatste vers kan ons allen maar diep ontroeren: '...Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn 
allen uit één...' 
 
Jezus bood ons vergeving aan als Verlosser, heling als Heiland en Zijn onderricht en leiding als Here. 
Hij biedt ons steeds weer Zijn kracht aan om het leven te kunnen leven en de inwoning van Zijn Geest 
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om vrucht te kunnen dragen. Het is Zijn verlangen dat we weer beelddrager van Zijn Vader worden, 
de Heilige, en meer en meer gaan lijken op Hem.  
Jezus wil ons heiligen en als verloren zonen en dochter herstellen in die unieke Vader-kindrelatie: 
een leven in verbondenheid met onze Schepper en hemelse Vader. Jezus wordt in Hebreeën 2:10 
onze Leidsman genoemd - die door lijden heen - ons kan reden. Hij wil ons nu tot onze bestemming 
leiden: een leven met God en deelname aan Zijn koninkrijk. Een leven tot eer van God en een leven 
dat zijn vervulling heeft gevonden in betrokkenheid op Hem en Zijn Koninkrijk. 
 

Een hoopvolle toekomst 
In Jeremia 29:11lezen we: 'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. 
Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.'  
Deze bemoediging komt momenten van zwakte tegemoet en kan ons staande houden.  We kunnen 
steun ervaren uit beloften, maar ook van gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan. In 
Johannes 20 en 21 lezen we bijvoorbeeld over een ontmoeting van Jezus met Zijn discipelen, nadat 
Hij is opgestaan uit de dood. Jezus maakt Zich bekend met Zijn verheerlijkte lichaam (Gods 
werkelijkheid) maar toont tegelijkertijd de tekenen van het lijden, van haat en afwijzing: de littekens 
in zijn handen en zijde (onze werkelijkheid). 
Daarna lezen we over een wonderbare visvangst. (Gods werkelijkheid waarin de discipelen 
vertrouwen mochten uitspreken) èn het gesprek met Petrus die in ere wordt hersteld (de mens met 
zijn ontrouw en verloochening, op basis van verwarring en angst). Jezus richt Petrus op en geeft hem 
een opdracht, maar wijst tegelijkertijd op een moeilijke toekomst. (Wéér die twee: Gods 
werkelijkheid en nabijheid èn de gebrokenheid van deze wereld die nog moeite kent). Jezus Woord is 
echter: ‘Volg Mij!’ (Johannes 21:19). 
Dàt is het meest bepalend. Ook voor ons. Daarom is er hoop ondanks moeite. Is er toekomst ondanks 
beperkingen. We mogen zeker zijn van een goede uitkomst, van overwinning en uiteindelijke 
volmaaktheid. 
 

Jezus: de Eeuwige die overwonnen heeft 
De Bijbel leert dat:  'Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid,' (Hebreeën 
13:8) en benadrukt dat door dit besef ons hart '... gesterkt wordt door genade...,'  (13:9) in een leven 
van verbondenheid met deze eeuwige Heer. 
Omschrijf ten slotte in eigen woorden wat Openbaring 1:4-8 en 17-18 ons zeggen over deze Here en 
Heiland, evenals Openbaring 22:12-14. 
 


