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Inleiding 
 
Wie ben ik? Wie kan ik worden? Waar hoor ik bij? Waaraan ontleen ik mijn waarde? Hoe kan ik tot 
ontplooiing komen? 
Het zijn allemaal vragen die we in ons eigen leven en in de levens van anderen tegenkomen. 
 
Antwoorden op deze vragen ontlenen we vaak aan onze opvoeding en omgeving. Aan dat wat we 
gehoord en ervaren hebben. Hoe reageerden mensen in het verleden bijvoorbeeld op ons en hoe 
zien ze ons op dit moment? Zijn we waardevol voor hen, heeft ons leven volgens hen betekenis? 
Bevestigen ze ons hierin? 
Veel mensen missen die persoonlijke bevestiging en proberen hun identiteit en betekenis dan vooral 
aan een bepaald denken over de mens te ontlenen. Ze kiezen voor een bepaald mensbeeld. 
 
In hoofdstuk 1 zal hierop - zeer beknopt - worden ingegaan. Omdat bevestiging, het ervaren van een 
eigen identiteit, van eigen waarde en betekenis, zo belangrijk is. 
 
In hoofdstuk 2 zal vooral worden ingegaan op een aantal zaken die een gezond identiteitsbesef in de 
weg kunnen staan. 
 
Hoofdstuk 3 speelt in op de vraag of het bijbelse mensbeeld een onhaalbare utopie is, een ideaal 
waar we nooit aan kunnen beantwoorden, of een reële zaak. 
Groeien naar geestelijke en emotionele volwassenheid is een belangrijke sleutel voor vervuld leven.  
 
Hoofdstuk 4 is een belangrijk onderdeel van dit materiaal omdat het een oproep is om ons hele 
mens-zijn door Gods Geest te laten aanraken, beïnvloeden en bekrachtigen. 
 
In hoofdstuk 5 zal benadrukt worden dat we opbouwend over onze identiteit en 
persoonlijkheidsvorming kunnen nadenken zonder in egoïsme te verzanden. Dat onze ontplooiing de 
ander, onze naaste, ook ten goede komt, door de beleving van vriendschappen en het vrijmoedig 
leren gebruiken van kansen en mogelijkheden. Ontplooiing in Gods handen mag op een geweldige 
manier vrucht dragen.  
 
In hoofdstuk 6 wordt het belang van vriendschap en de ontwikkeling daarvan behandeld.  
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Hoofdstuk 1 

Wie mogen we als mens zijn? 
 
Ons antwoord op deze vraag is in grote mate afhankelijk van onze levensovertuiging en van het 
mensbeeld dat we in ons denken hebben ontwikkeld. 
 
Wanneer de mens voor ons in de eerste plaats een biologisch wezen is, zullen we ons vooral op de 
lichamelijke, materiële en tijdelijke kant van het menselijk bestaan concentreren. 
En wanneer we de mens vooral als redelijk wezen belichten, zullen wij het rationele denken en de 
ontwikkeling daarvan belangrijk vinden. Hieraan ligt vaak een optimistische visie op de mens ten 
grondslag. Een visie waarbij de mens op rationele, verstandelijke gronden zichzelf waarden en 
normen kan aanreiken. Dat wil zeggen dat de mens dan zijn houvast en uitgangspunten in zichzelf en 
in het eigen denken zoekt. Op de westerse wereld heeft deze rationele en materiële benadering een 
duidelijk stempel gedrukt. 
 
Dr. A. Noordegraaf schrijft hierover in ‘Leven voor Gods aangezicht’ (Kok-Kampen): 
‘Het mensbeeld van de Verlichting met zijn optimistisch vertrouwen in de autonome redelijkheid van 
de mens en zijn vervolmaakbaarheid vormde de motor voor het moderne westerse 
vooruitgangsgeloof, dat zowel aan het liberalisme als aan het socialisme ten grondslag ligt. De 
toename van kennis, in welvaart, vrijheid, gelijkheid. Natuurbeheersing, in beschaving vormde voor 
velen de garantie van dit vooruitgangsgeloof.  
Maar dit vooruitgangsgeloof staat de laatste decennia onder een sterke druk, omdat we ontdekt 
hebben dat technisch-wetenschappelijke of economische groei niet automatisch betekenen dat het 
daarom met de mens in sociaal of moreel opzicht beter gaat. Maken we de kosten en baten op dan 
blijkt het groeimodel zijn prijs te hebben. Het optimistisch vooruitgangsgeloof maakt bij velen plaats 
voor een angstig pessimisme.’ 
 
We treffen in onze tijd een andere vorm van een optimistisch mensbeeld aan: de geestelijk verlichte 
mens. We lezen en horen hierover o.a. in de stroming van het ‘nieuwe denken’ of ‘New Age’. 
De mens met ongekende mogelijkheden in zichzelf, met (goddelijke) energie die ontdekt, ontwikkeld 
en gebruikt moet worden. Sleutelwoorden bij dit mensbeeld zijn: zelfinzicht, zelfbevestiging en 
zelfverwerkelijking. 
In dit denken wordt ook benadrukt dat het rationele en ‘mannelijke’ denken moet worden aangevuld 
met vrouwelijke elementen zoals gevoel, intuïtie en mystiek. Door sommigen wordt dit gezocht in 
verschillende (oosterse) meditatietechnieken. In het zich bewust worden van een wereld waarbij ook 
het bovennatuurlijke, niet-zichtbare een rol speelt. In dit verband wordt ook wel het occulte 
onderzocht, het ‘verborgene’. 
Het antwoord wordt gezocht in zelfbewustzijn en innerlijke ontplooiing en in het openstaan voor 
invloeden die rationeel niet allemaal zijn te verklaren. 
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Naast zelfverwerkelijking zijn er in het oosterse denken ook stromingen die zeggen dat de mens eerst 
los moet komen van zijn begeerten die hem aan de wereld binden. Het betekent dat je je ‘zelf’ moet 
afschudden om opgenomen te kunnen worden in het grote goddelijke geheel. Het sleutelwoord 
hierbij, in tegenstelling tot zelfverwerkelijking, is zelfverwerping en zelfafwijzing. De mens die van zijn 
innerlijke impulsen verlost moet worden door er afstand van te nemen. 
 
Waarom deze globale schets van mensbeelden? Om aan te geven dat we als mens een bepaald 
uitgangspunt zoeken. Dat we - afhankelijk van onze ervaring en visie - kunnen blijven steken in een 
pessimistisch mensbeeld of onze hoop kunnen blijven vestigen op nieuwe toekomstmogelijkheden 
van de mens. Daarom willen we ook nadenken over het bijbelse mensbeeld. Een beeld dat noch in 
het optimistische of pessimistische beeld blijft steken maar realistisch is. Realistisch omdat niet 
alleen de zondige, onvolmaakte conditie van de mens aan bod komt, maar ook de mogelijkheid van 
verzoening en het potentieel van de mens wanneer hij weer in relatie tot zijn Schepper staat en van 
daaruit licht op de zin en richting van zijn bestaan ontvangt. 
 
Dr. A. Noordegraaf stelt in zijn boek: ‘Leven voor Gods aangezicht’ kernachtig ‘dat wie de mens 
beziet, los van zijn relatie tot God, een gereduceerd mensbeeld overhoudt waarbij men in uiterste 
consequentie of tot vergoddelijking of tot ontmenselijking van de mens komt.’ 
 

Het bijbelse mensbeeld 
Zelfverwerkelijking en zelfverwerping. Beide komen we in het denken van veel mensen tegen. Maar 
beide worden door de Bijbel afgewezen, omdat zelfverwerkelijking de mens zélf als uitgangspunt 
neemt en zelfverwerping het werk ontkent dat God in ons leven wil en kan doen. Zelfverwerkelijking 
gelooft in het goede van de autonome mens en zelfverwerping ontkent dat er een God is die ons 
liefheeft, ons waardevol vindt en daarom onze persoonlijkheid ten goede wil omvormen. Volgens de 
Bijbel ligt er een relatie tussen God als Schepper en de mens als schepping: de mens die naar 
het beeld van God geschapen is. Beelddrager-van-God-zijn houdt in dat de mens zich niet als een god 
ziet of ‘als God’ wil zijn, maar dat hij zijn positie van beelddrager aanvaardt. 
Een positie die God als schepper, meerdere, autoriteit, middelpunt, oriënteringspunt, 
referentiekader, als bron van herkomst en zingeving erkent en aanvaardt. 
Het beelddrager-van-God-zijn betekent eveneens dat er sprake is van een relatie, een verbondenheid 
tussen een persoonlijke God en Schepper met de geschapen mens.  
 
In Psalm 8 staat dat God de mens ‘bijna goddelijk’ maakte, dus niet als God, omdat God het 
middelpunt in ons leven wil zijn. Geschapen naar Gods beeld: het betekent dat we vanuit een 
persoonlijke relatie met God Zijn karakter mogen weerspiegelen. Een karakter dat zo veelzijdig en 
volkomen is dat ieder mens zich aan Hem kan spiegelen: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. 
Ieder mens mag in zijn of haar uniek-zijn iets van God weergeven: door beelddrager te zijn.  
Vanuit het kennen van Hem, Zijn hart en bedoelingen, volgt dan een levensstijl die wijst naar de 
bron: God Zelf. 
Dat God ons als beelddrager en vertegenwoordiger van Hem schiep, houdt ook verband met Zijn 
bedoeling voor de mens: medewerker van Hem zijn, waarbij er sprake is van teamgeest en 
samenwerking. Van een hechte, eeuwige relatie. Het kan waardevol zijn om aan de hand van het 
volgende bijbelgedeelte over vier punten na te denken (persoonlijk of in groepsverband): 
 

1.  God schiep de mens in relatie tot Zichzelf 
In Genesis 1:26-27 lezen we: ‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over 
heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’ 
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God verlangt naar een persoonlijke relatie, naar een relatie die gefundeerd is op liefde, trouw en 
toewijding. Een relatie waarbij er sprake is van contact en communicatie. We horen hij Hem en in 
Hem ligt onze oorsprong, ons bestaansrecht en onze bestemming. Deuteronomium 33:27 spreekt 
hier ook beeldend over: ‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen…’  
Zo heeft God het gewild. 

 
2.  We zijn geschapen in relatie tot elkaar 
God wil dat we persoonlijk maar ook als mannen en vrouwen samen (in en buiten het huwelijk) een 
beelddrager van God zijn. Daarbij mag iedereen zijn of haar uniek- en anders-zijn als een positief feit 
aanvaarden. Gods wijsheid is ‘veelkleurig’ en Hij wil ons voor elkaar gebruiken. We hebben Hem en 
elkaar nodig. In Genesis 1:27 lezen we dat God de mens als man en vrouw schiep, twee 
gelijkwaardige individuen die ieder op eigen wijze iets van God mogen weerspiegelen.  
En in Efeze 3:18 zegt Paulus tegen de christenen in Efeze (geciteerd uit Het Boek): ‘Dan zult u, samen 
met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is.’  
En in hoofdstuk 4:15 vervolgt hij: ‘Dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat 
waar is en zo steeds meer één worden met Christus ...’  
God wil het unieke van ieder mens inschakelen en in die zin zijn we over en weer van elkaar 
afhankelijk en hebben we elkaar nodig. 
 

3.  We zijn geschapen in relatie tot een opdracht 
Allereerst leert Genesis 1:28 ons dat we rentmeesters zijn, beheerders over dat wat God schiep: 
‘…vervul de aarde en onderwerp haar…’ Een veelomvattende opdracht, die eerst de hof betrof, de 
plaats waar Adam en Eva waren (2:15), maar ook de aarde ( 1:28).  
Als beelddrager en vertegenwoordiger van God de schepping beheren. In het Nieuwe Testament 
lezen we er ook over. In 1 Korinthe 3:9 zegt Paulus: ‘Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker 
en Gods bouwwerk bent ú.’  
En in Efeze 2:10 zegt Paulus: ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede 
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ 
Tenslotte worden degenen die God toebehoren in 1 Petrus 2:9-10: '...een volk dat God Zich tot Zijn 
eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem...,' 
 

4.  We zijn geschapen in relatie tot een toekomst 
God heeft een eeuwige bestemming en toekomst op het oog: leven in harmonie met God en Zijn 
plan. Een harmonie waaraan geen einde komt. Om die harmonie mogelijk te maken is God - ook na 
de opstand van de mens - tot het uiterste gegaan: Hij gaf Zijn Zoon. In Johannes 3: 16 lezen we 
bijvoorbeeld: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 
En over dit eeuwige leven zegt Jezus: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt,’ (Johannes 17:3).  
Volgens de Bijbel heeft ons leven een oorsprong en een duidelijke bestemming: God kennen en leven 
in harmonie met Zijn plan. Nu en in de toekomst. Een voortdurende toekomst. We zijn ‘iemand’. We 
zijn zelfs heel waardevol, zo waardevol dat God ons tot Zijn kinderen wil maken en ons van een 
toekomst wil verzekeren die niets of niemand ons kan ontnemen. Een hoopvolle toekomst, een 
toekomst met een bestemming. 
 
Hierbij is het goed ons bewust te zijn dat sommige mensen menen dat religie berust op angst voor de 
toekomst, respectievelijk de dood en het hiernamaals. De godsdienstfilosoof dr. H.M. Vroom stelt in 
‘Elseviers Magazine’ onder meer dat: ‘angst veelal een uitvergrote onzekerheid is.’ Volgens hem 
biedt de religie de mens zekerheid en speelt de religie in op de behoeften van de mens.  
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‘Elseviers Magazine’ schrijft: ‘Het probleem dat Vroom stelt, komt er in feite op neer dat de mens 
geboren wordt in een rationeel gesproken richtingloos bestaan: hij kent niet zijn (uiteindelijke) 
afkomst noch zijn (uiteindelijke) toekomst.’ 
In dit richtingloze bestaan zou God dan richting aangeven en daarmee ook zingeving aanreiken. Een 
heldere constatering. Daarbij is het echter nodig aan te vullen dat, hoewel niet te ontkennen valt dat 
behoefte aan zekerheld en houvast ons naar God kan laten zoeken, het belangrijk is te ontdekken dat 
God geen afhankelijkheid wil waarbij we passief blijven en alleen maar geïnteresseerd zijn in het ons 
veilig voelen ten aanzien van de toekomst. De eerder genoemde vier punten toonden aan dat God 
een liefdevolle relatie wil, om ons vanuit die basis als Zijn medewerkers te kunnen inschakelen. Het 
betekent dat onze hoop op een nieuwe toekomst met Hem niet gebaseerd is op onzekerheid en 
angst, maar gebaseerd is op vertrouwen in God en Zijn beloften. Er is dan sprake van een 
liefdesrelatie, van een relatie zonder vrees. 
God verlangt naar een eeuwige verbondsrelatie, een leven waarin de Schepper harmonieus kan 
samenwerken met Zijn schepselen. Het betekent ook dat onze gehoorzaamheid aan God niet 
gefundeerd is op angst voor goddelijke afwijzing en eeuwige verwerping, maar op liefde omdat we 
van harte Gods bedoelingen willen onderschrijven. Omdat we meer zicht hebben gekregen op het 
hart van God en inzien dat Hij het beste voorheeft met ieder mens en met Zijn schepping. 
 

Om over na te denken: 
1. Hoe zie je God? 
 
2. In hoeverre bepaalt God je mensbeeld en het beeld dat je van jezelf heb? 
 
3. Wat is Gods plaats in je toekomstverwachting? 
 
4. Mediteer eens over de nu volgende uitspraak van Jezus:  

‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U 
gezonden hebt,’ (Johannes 17:3).  
Volgens dit gedeelte wil God ons nu al eeuwigheidsleven geven, een relatie die voor het heden 
en de toekomst is bedoeld en waarbij er sprake is van een elkaar kennen, een elkaar vertrouwen 
en toegewijd zijn. 

 
5. In hoeverre ken je God? 
 
Tenslotte een opgetekend ‘gebed’ van Toon Hermans uit het door hem geschreven ‘Gebedenboekje’ 
(de Fontein – Baarn): 
 

Gebed: Zoeken 
Kranten en magazines staan vol van wat wij moeten doen en laten om gezond te leven. Om fitter dan 
je bent te worden, en om het ouder worden uit te stellen. Over geestelijk leven wordt nauwelijks 
gesproken. Als ik wel eens in mijzelf keer om te zoeken naar wie ik zelf eigenlijk ben, en ik vind alleen 
maar mijzelf, ben ik teleurgesteld. Ik wil in mijzelf iets vinden van de Schepper die mij heeft 
geschapen want in Zijn licht zie ik mijzelf completer. Door Hem mijzelf zijn, dat is wat ik vraag in mijn 
gebed. 
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Om over na te denken / gespreksvraag: 
De manier waarop we onszelf zien is belangrijk. Voor onszelf en voor de ander. 
Twijfels over onze eigen waarde en betekenis werken bijvoorbeeld door in de omgang met de ander.  
 
1. Ons denken en gevoel over onszelf heeft vaak een oorsprong in onze omgeving en opvoeding. 

Hoe reageren mensen bijvoorbeeld op ons?  
Waren we belangrijk voor hen? 
Bevestigden ze ons in ons uniek-zijn?  
Mochten we onszelf zijn of werden we steeds met anderen vergeleken?  
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Hoofdstuk 2 

Identiteitscrisis 
 
Veel mensen lijden aan een identiteitscrisis. Ze worstelen met onzekerheid, met vragen over hun 
eigenwaarde en betekenis, of ze leven in conflict met dat wat ze nu zijn. Als wij eerlijk zijn moeten we 
allemaal bekennen dat er terreinen in ons leven zijn die we niet goed vinden of die we zelfs 
verafschuwen. Die terreinen kunnen zoveel spanning geven dat we totaal met onszelf overhoop 
liggen. 
 
Het zal goed zijn bij enkele oorzaken stil te staan die een gezond identiteitsgevoel in de weg kunnen 
staan. Uiteindelijk is inzicht een belangrijke voorwaarde om tot groei en verandering te komen. 
Inzicht wordt vooral verkregen door te willen leren, door open te staan voor de waarheid omtrent 
onszelf en het leven, en door stil te worden voor God. 
 

Geen oriënteringspunt 
Allereerst is er het feit dat veel mensen geen oriënteringspunt kennen of aanvaarden. 
Ze weten niet wie God is en wat Hij voor hen kan betekenen. Ze weten niet hoe ze zich aan Hem 
mogen spiegelen en in relatie tot Hem kunnen staan. Ze zoeken vaak andere spiegels, bijvoorbeeld 
de spiegels die anderen hen voorhouden. Onzuiver, beperkte en menselijke spiegels, bestaande uit 
menselijke verwachtingen, maatstaven en gezichtspunten. 
Dr. David A. Seamands schrijft in ‘Genezing van beschadigde emoties’ (Gideon – Hoornaar): ‘Onze 
beelden en gevoelens over onszelf komen voor een groot deel van de beelden en gevoelens die we in 
onze familieleden zien gereflecteerd - wat we zien in hun gelaatsuitdrukking, horen aan de toon van 
hun stem, en zien in hun daden. Deze reflecties worden een deel van ons, en dan nemen we de vorm 
aan van de persoon die we zien in de familiespiegel. (...) Stel dat uw moeder, uw vader, uw broer en 
zuster, uw grootouders, de belangrijkste mensen in uw eerste levensjaren - stel dat ze iedere spiegel 
in het huis op een bepaalde manier een welving hadden gegeven, zodat u in iedere spiegel een 
vervormde reflectie van uzelf had gezien. Wat zou er dan gebeurd zijn? Het zou niet lang geduurd 
hebben of u had een beeld van uzelf gekregen zoals u zichzelf in de familiespiegels zag. Na een tijdje 
zou u zijn gaan praten en handelen op een manier die in overeenstemming is met wat u telkens weer 
in die spiegels zag.’ 
 
In Jakobus 1:23-25 wordt de Bijbel, Gods Woord, een spiegel genoemd. Een spiegel die zuiver is, en 
het herstel van de mensen beoogt. Ook op veel andere plaatsen in de Bijbel worden we hierbij 
bepaald. Enkele voorbeelden uit het boek Psalmen:  
 

 'De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, 
gezuiverd zevenmaal,' (12:7). 

 

 'Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd...,' (18:31). 
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 'Ik ben verblijd over Uw belofte, als iemand die een grote buit vindt,' (119:162). 
 

 ‘De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is 
betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden 
het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij 
houdt voor eeuwig stand...' (19:8-10). 

 
Een verwrongen zelfbeeld kan dus verband houden met het ontbreken van een oriënteringspunt of 
een verkeerd oriënteringspunt. Je zou kunnen zeggen dat je dan je persoonlijkheid (bestaande uit je 
gevoel, je wil en je verstand) gebouwd hebt rondom betrekkelijke en veranderlijke uitgangspunten 
waardoor er sprake is van onduidelijkheid en onvastheid. 
De illustratie is wellicht verhelderend: een levenssituatie die gekenmerkt wordt door 
de vraag wie we nu eigenlijk zijn en wat ons leven richting en betekenis geeft. 
 
 
 
 
 
                      Wie ben ik? 

 
 
 
 
 
 
Je ‘ik’ als oriënteringspunt 
Een tweede oorzaak kan zijn dat je je houvast en oriëntatie uitsluitend zoekt in jezelf. 
Het betreft de autonome mens, de mens die ‘als God’ wil zijn en zelf wil uitmaken wat ‘goed en 
kwaad’ is. Het is de mens die niet tevreden is met het beelddrager-zijn. 
Mr. J.van der Hoeven deed hierover in ‘Wie doof is kan niet zingen’ Buijten en Schipperheijn – 
Amsterdam) enkele opmerkelijke uitspraken:  
 

 ‘Op het ogenblik dat de mens zichzelf tot middelpunt koos werd ook alles van hemzelf 
afhankelijk. Hij is Atlas en draagt zijn eigen aarde. Hij is dan ook de hoogste macht. Het laatste 
woord in de wereld. Hij is de maat van alle dingen. Maar ook de begrenzing. Hij is de levenslange 
gevangene van zijn eigen beperkingen. De mensheid kan zich dan uitsluitend richten naar 
zichzelf.’ 

 

 ‘De mens (...) had zijn beeld mismaakt door naar iets te verlangen, dat buiten zijn bevoegdheid 
lag: ook al was ogenschijnlijk die overschrijding niet groot. Hij is gevallen door de begeerte om 
het goede en het kwade te kennen. Hij bezweek voor de influistering dat zijn ogen geopend 
zouden worden. De toevoeging luidde: ‘Gij zult als God zijn’. 
Hij zou niet op God lijken, hij zou als God zijn. Dat is het menselijk vergrijp: zich het beeld van 
zijn Schepper toe te willen eigenen in plaats van het enkel te weerspiegelen.  
De mens Jezus heeft die grens nimmer overschreden. De machthebber van deze wereld, satan, 
heeft op allerlei manieren geprobeerd Hem daartoe te verleiden. Het is niet gelukt. Jezus heeft 
nooit gelijkheid van Zijn mens-zijn aan God geponeerd. Hij duidt God altijd als de meerdere aan. 
Vader noemt Hij Hem. (. . . ) Jezus droeg, schrijft Paulus, het beeld van God en heeft het aan God 
gelijk zijn Zich niet als recht aangematigd. Hij heeft als mens enkel namens God gesproken en 
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gehandeld; in Gods naam. Hij is aldus naar Zijn eigen wil afspiegeling van God geweest en heeft 
ons daarmee het oorspronkelijk en waarachtig mensbeeld voorgehouden.’ 

 ‘Hieruit nu is de maximale spanning rond de mensheid geboren. Welke kant gaat de mens op? 
Zal hij Gods kant opgaan om aan Hem zijn beeld te blijven ontlenen – of begeert hij uitsluitend 
een zelfportret? Het is een alles bepalende tweestrijd. Immers indien er maar één beeld voor 
hem is weggelegd, dan is de andere mogelijkheid slechts die van een schaduwbeeld: een 
schijnbeeld, dat in zichzelf niets is.’ 

 

 ‘Indien de mens zijn eigen beeld wil dragen, dan zal ook zijn wereld dat beeld dragen en zichzelf 
willen toebehoren. Dan is er geen plaats voor God. Dan behoort de wereld - zoals de mens - 
geheel aan de vergankelijkheid toe. Wanneer de mens zich dan tot God wendt en Hem om hulp 
roept voor zich en zijn wereld, maar zijn wereld niet kan loslaten -dan zou God dus in zijn wereld 
moeten treden. Dat is ook - door de lange eeuwen heen - de hoop geweest van de mens voor 
zich en zijn wereld. Waarvoor hij gebeden, gezongen, tot in extase toe zich opgewonden heeft; 
waarvoor hij zijn eigen bloed, het bloed van tal van slachtoffers heeft vergoten. Dat God zou 
komen en zou willen wonen - de mooiste tempels zijn voor Hem gebouwd - bij de mens. in diens 
wereld...’ 

 ‘God evenwel heeft een ander beeld van de mens. Het is het beeld van de mens in Gods rijk. Van 
dat beeld heeft de mens in zijn ondergaande wereld geen weet. Hij kan het niet zien, daarvoor 
gaapt er tussen die twee werelden een te grote afstand. En dan gaat God op weg en komt op de 
mens toe teneinde hem zijn oorspronkelijk en toekomstig beeld te tonen. Om die toekomst gaat 
het in de geschiedenis van de mensheid. De hele geschiedenis is het roepen van God, van God 
die de mens roept opdat hij weer zijn oorspronkelijk beeld, dat van God zou dragen. Indien er 
maar één zou luisteren.’ 

 
En over dit ‘luisteren’, dit gelovig openstaan voor een roepende God, zegt mr. J. van der Hoeven 
tenslotte nog:  
 

 ‘God blijkt alleen op een bepaalde wijze gekend te willen worden. God wil gekend worden, maar 
uitsluitend in geloof. Niet geloof dat Hij er is, maar geloof in Hem Zelf. Hij zoekt niet enkel een 
onafgebroken relatie tot de mens, maar een relatie van volstrekt, onbeperkt vertrouwen. Want 
God heeft de mens lief en liefde kan slechts tot volledige ontplooiing komen, wanneer haar 
volledig vertrouwen wordt toegebracht.  
Jaloers is de liefde. Zij eist de ander met huid en haar op. Zij wil zich met de ander geheel 
verenigen, diens hele leven delen. Niets kan en mag daar buiten blijven. ‘Met geheel uw hart, 
geheel uw ziel, met geheel uw kracht’ zegt God tegen de mens met wie Hij Zich verbindt. 
Liefhebben is altijd: gekend worden. God blijkt de mens zo brandend lief te hebben dat Hij 
geheel door hem gekend wil worden. Maar niemand zal Hem kennen, die zichzelf niet aan Hem 
toevertrouwd, die Hem niet onbeperkt leert vertrouwen.’ 

 
Geloven is in deze betekenis: antwoord geven. Het betekent eigen autonomie opgeven en erkennen 
dat we God als Middelpunt en Bron nodig hebben. Jeremia 2:13 zegt: '...Mij, de bron van levend 
water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.' 
God wil onze Bron zijn, een Bron die nooit zal teleurstellen! 
 

Een identiteitscrisis kan dus verband houden met: 
1. Geen of een verkeerd oriënteringspunt, maar ook met 
2. de keuze om je beperkte ‘ik’ als oriënteringspunt te nemen. 
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Je zou dit als volgt kunnen illustreren: 
                                           
 
                                                                       
                                                               
                                                                  De onzekere, zoekende mens 

 
 
 
 
 
 
 
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 zijn. 
 
 

 
 
 
Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat of wie geeft je leven richting? 

 
2. In hoeverre wil je hier eerlijk over nadenken en ben je bereid om verandering en groei in je 

denken en leven toe te laten? 
 

3. Hoe denk je over het volgende citaat van E. Stanley Jones?  
‘In onze relatie met God, met onszelf en met elkaar is zelfovergave de sleutel voor elk knelpunt. 
En waar begint de opvoeding van het ‘zelf’? Na de overgave. Een niet overgegeven ‘zelf’ is niet 
op te voeden. Het is gericht op het verkeerde middelpunt. Een ‘zelf’ dat uit balans is kun je niet 
opvoeden en onder discipline brengen. Door overgave moet Christus het middelpunt worden.’ 

 

Identiteitsgevoel 
We hebben stilgestaan bij twee oorzaken die een gezond identiteitsgevoel in de weg 
kunnen staan: 

 geen oriënteringspunt 
 

 je ‘ik’ als oriënteringspunt 
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Er zijn echter veel andere ‘waarden’ waaraan we onze eigenwaarde kunnen ontlenen. 
Waarden buiten ons om, waarden die met uiterlijke, betrekkelijke en tijdelijke omstandigheden 
verband houden. 
Wanneer we hierin ons houvast en onze identiteit zoeken kan dit een struikelblok zijn voor de 
ontwikkeling van een gezond identiteitsgevoel. 
 
Enkele voorbeelden zijn: 

 de erkenning en aanvaarding van anderen 
 

 welvaart 
 

 opleiding 
 

 carrière, populariteit of roem 
 

 aanpassing aan de meerderheid 
 

 ons voorkomen 
 

 het getrouwd-zijn 
 

 een standpunt of ideologie 
 

De erkenning en aanvaarding van anderen 
Allereerst is het goed te noemen dat een verlangen naar erkenning en respect normaal is! Het is zelfs 
een bijbelse opdracht om in zorg en eerbied met elkaar om te gaan. Terecht kon een 
emancipatiestreven ontstaan omdat verschillende groepen mensen zich benadeeld, misdeeld en 
ontkend voelden. Als persoon in de eerste plaats en als mensen met een eigen unieke inbreng die 
niet op de juiste waarde wordt of werd geschat en ingeschakeld. 
We hebben elkaar als mensen nodig, ook wat betreft een stuk erkenning, bevestiging en waardering. 
Dit geldt de huwelijksrelatie, maar ook andere samenwerkingsverbanden: in de omgeving waar we 
leven en werken en mensen ontmoeten. 
 
Het wordt echter een probleem wanneer wij ons houvast en ons geluk uitsluitend laten afhangen van 
de erkenning van anderen. In dit verband een verhelderend citaat van M. Esther Harding door Alan 
McGinnis aangehaald in ‘Wegen tot vriendschap’(Kok – Kampen):  
‘Als iemand onzeker van zichzelf is, als hij steeds maar steun en bevestiging van anderen nodig heeft 
en veel te gauw depressief wordt wanneer hij kritiek krijgt, betekent dit dat hij geen gezond 
waardecriterium in zichzelf bezit. Als men aanmerkingen op hem maakt, voelt hij zich diep gekwetst; 
wanneer niemand notitie van hem neemt, houdt hij op te bestaan. En als hij geprezen wordt is hij in 
de zevende hemel van geluk. Hij heeft weinig gevoel van zijn persoonlijke waarde, hoewel hij naar 
buiten toe de indruk kan geven buitengewoon egoïstisch te zijn, daar hij steeds naar complimentjes 
vist. Hij snort en spint en is verguld wanneer die complimenten hem te beurt vallen, en dan koestert 
hij zich in een atmosfeer van bevestiging. Maar gewoonlijk druipt hijzelf af om zijn pijn te verbergen 
als het verlangde pluimpje uitblijft. Hij heeft zijn zwaartepunt niet in zichzelf, maar buiten zich in 
andere mensen.’ 
 
Ook Josh McDowell schrijft hierover in ‘His image, my image’ (HIL-publishers):  
‘Personen met een beperkt zelfbeeld kijken naar andere mensen. Hun mening, hun waardering of 
kritiek zijn dan beslissende factoren hoe ze op een gegeven moment over zichzelf voelen of denken. 
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Mensen met een heel beperkte eigenwaarde worden slaaf van de mening van anderen. Ze zijn niet 
vrij om zichzelf te zijn.’ 
 
En Lawrence J. Crabb Jr. zegt in ‘Principes voor bijbels pastoraat’ (Gideon – Hoornaar):  
‘Dikwijls proberen we goed te zijn met als doel te worden aanvaard. Christenen moeten diep 
doordrongen worden van de bevrijdende waarheid dat we nu vrij zijn om goed te zijn omdat wij 
reeds aanvaard zijn, zoals wij zijn, door een oneindige Persoon die door Zijn dood ons bewezen heeft 
dat wij totaal aanvaardbaar voor Hem zijn.’ 
 
In dit licht is verder de uitspraak van Thomas á Kempis in zijn boek ‘Navolging van Christus’ 
interessant: ‘Wat heb je aan alle schepselen, als je de Schepper niet hebt?’ 
 
Wij kunnen als mensen ons houvast zoeken in de aanvaarding en erkenning van anderen. Hoewel 
deze behoeften normaal zijn, kunnen ze zo’n belangrijke rol gaan spelen, dat wij in onze eigen 
ontwikkeling als uniek mens worden belemmerd. 
Erkenning van anderen mag een gevolg zijn van het respect van mensen. Van waardering voor wie 
we als persoon zijn.  
 
Het gevolg is dan ook dat we realistischer met mensen en omstandigheden zullen omgaan en niet 
teveel van slag raken wanneer we teleurgesteld of gekwetst worden. 
Paulus geeft ons een voorbeeld in 2 Timotheüs 4:16-18. Hij schrijft: 'Bij mijn eerste verdediging was 
er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend 
worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking 
volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 
En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels 
Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.’ 
Paulus was zich ondanks de teleurstelling bewust dat God er ook nog was en dat Hij de Enige is die 
nooit teleurstelt. 
 

Welvaart 
Ook welvaart hoeft op zichzelf niet fout te zijn, mits we bereid zijn onze welvaart met anderen te 
delen. Een bepaalde vorm van welvaart is zelfs nodig om als mens tot ontplooiing te komen, denk 
bijvoorbeeld aan het belang van een goede opvoeding, van opleidingsmogelijkheden, van sport en 
ontspanning, van verantwoorde voeding en een functionele woonruimte. Wanneer welvaart echter 
de basis wordt waarop wij ons leven bouwen, kunnen we erg ontgoocheld worden. Welvaart is 
betrekkelijk en staat niet garant voor ons geluk. David wist van deze betrekkelijkheid en wijst terecht 
in zijn Psalmen op die goddelijke dimensie die verder reikt.  
Een voorbeeld: ‘U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun 
nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, 
doet mij veilig wonen,’ (Psalm 4:8-9). 
Ook Paulus spreekt hierover wanneer hij in Filippenzen 4:11-13 schrijft: '...want ik heb geleerd 
tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, 
ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in 
verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle 
dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Uiteindelijk was God zijn enige houvast. 
 

Opleiding 
Een goede opleiding is belangrijk voor de toekomst en de ontwikkeling van onze kansen op een 
goede werkkring. Wanneer we echter onze waarde als persoon gaan ontlenen aan onze opleiding en 
aan onze prestaties op dat gebied, dan bestaat het gevaar dat we op anderen met minder opleiding 
gaan neerzien. Opleiding is belangrijk, mits we ons maar niet boven de ander verheffen. 
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De andere mogelijkheid is immers dat we niet kunnen wedijveren met anderen die nóg meer 
opleiding en betere kansen hebben. Ook dan moeten we onszelf kunnen zijn en blijven, en blij zijn 
met de mogelijkheden die we wel hebben. Ieder mens heeft zijn eigen waarde ongeacht de genoten 
opleiding. 
 

Carrière, populariteit of roem 
Het volgende uitgebreide citaat uit ‘Als ik kijk naar mezelf' door Tim Stafford (Kok – Kampen), geeft 
weer hoe kwetsbaar ook dit houvast kan zijn. Het gaat over een jongen: Neal. 
 
Neal Steinhauer 
Een gekke naam voor een mager joch met een grote mond dat in de gymzaal staat, vurig hopend, 
smekend niet als laatste te worden gekozen nu de teams voor de atletiek worden samengesteld. 
Iemand hoorde zijn smeekbede. Hij was niet de laatste, maar de op één na laatste. 
Hij moest doen waar niemand zin in had - kogelstoten. 
 
Broodmagere Neal zo’n zware kogel stoten? Daar had hij de spieren niet voor. 
Maar hij vond het leuk gaten in de grond te maken. Steeds weer vloog de kogel met een boog door 
de lucht om met een zware plof in het gras te vallen en daar een nieuwe kuil achter te laten. 
Hij vond het leuk. 
Niemand zei dat hij die gaten dicht moest gooien. 
Daardoor kon hij zien dat de bal elke dag een paar centimeter verder bij hem vandaan op het gras 
terecht kwam. 
 
Opeens zag hij een manier om zichzelf waar te maken, zichzelf te aanvaarden en door anderen te 
worden aanvaard. Jarenlang spande hij zich in, in z’n eentje in de sportzaal, in z’n eentje op het veld, 
almaar gaten makend in het gras, steeds een eindje verder. 
Zijn spieren werden dikker. Hij werd gebiologeerd door zijn vorderingen, zonder er om te geven wat 
de mensen over hem dachten. 
Hij trainde de hele middelbare schooltijd. En zijn hele studententijd. 
Toen was het zo ver. 
Hij brak records, werd een atleet van wereldformaat, op weg naar het Olympisch goud, misschien 
wel een Olympisch record of nog meer! 
 
Hij zette alles op alles, al zijn spieren gespannen onder het zware, loden gewicht van honderdzestig 
kilo. Het bleek teveel voor een tussenwervelschijf, een klein, glad stukje ruggengraat, dat het met 
een akelig geluid begaf. 
Hij liet het gewicht vallen, viel op z’n knieën, kroop de zaal uit in een martelende pijn. 
Vaarwel Olympische Spelen. Vaarwel records. 
Gegroet, grauwe dagen van weleer! 
Hij werd bitter. Zijn rug genas, maar niet op tijd voor de Olympische Spelen, en hij werd nooit meer 
zo goed als hij eens was geweest Zijn leven had alle glans verloren. Kogelstoten kon hij niet meer. 
Wat nu? 
 
Toen ontmoette hij een andere atleet, die blijvend verlamd was vanaf zijn nek. 
Het was de voormalige wereldrecordhouder polsstokspringen Brian Sternberg, die jaren geleden 
verkeerd op de trampoline terecht was gekomen en daardoor verlamd was geraakt. 
Hij zat nu in een rolstoel, permanent beschadigd, maar desondanks permanent dankbaar en 
opgewekt.  
Waarom? Waarom? Waarom? Hij kon immers niets meer presteren, was niemand meer, kon nergens 
meer naar toe zonder die rolstoel? 
Neal vroeg Brian waarom. Brian legde het hem uit. 
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Hij vertelde waarom Jezus meer waard is dan al die dingen.  
Neal ging zich bezighouden met Jezus, even intensief als destijds met het kogelstoten. 
En Jezus hield zich met hem bezig en vernieuwde zijn verbitterde, kapotte leven. 
Neal schreef: ‘Ik betreur de achter me liggende jaren niet. Ze hebben me geleerd dat het er niet in de 
eerste plaats om gaat of je iets presteert, een doel bereikt. 
Welk doel dan ook. 
Waar het om gaat, is de vraag of zo’n doel de moeite waard is om je leven ervoor op het spel te 
zetten. Omdat ik mijn identiteit zocht in iets van betrekkelijk weinig waarde eindigde ik als een 
verbitterd, terneergeslagen mens, niet in staat tegenslag en lichamelijk letsel te verwerken. 
Nu zoek ik mijn identiteit in de God wiens waarde alles te boven gaat. Hij zal mij altijd op de been 
houden of ik succes heb of te kort schiet.’ 
 
Werk en erkenning zijn belangrijke waarden, maar als wij ons welzijn hiervan afhankelijk maken, zijn 
wij uiterst kwetsbare mensen. Zo zei een bekende zangeres enige tijd geleden in een interview met 
‘Libelle’ over haar carrière en huiselijke situatie: ‘… bovendien is mijn carrière nog in opbouw, moet 
ik me telkens weer waarmaken. Als ik op dit moment zou stoppen, denk ik, dat over een jaar 
niemand meer weet wie ik ben...’ 
 
Een zakenman vertelde eens dat hij ‘de ladder van zijn leven’ tegen de muur van succes had 
geplaatst, totdat hij merkte dat die muur de ladder niet kon houden en onbetrouwbaar bleek te zijn. 
 

Aanpassing 
Aanpassing aan de meerderheid, bijvoorbeeld aan de mening van het gemiddelde publiek, kan ook 
een struikelblok zijn voor de ontwikkeling van een gezond identiteitsgevoel. In Romeinen 12:1-2 (Het 
Boek) lezen we: ‘Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als 
u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd? U moet niet worden als 
de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van 
denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ 
In de NBG 1951 staat: '…wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken…’ 
Nadat eerst het appèl ter sprake komt om ons aan God toe te vertrouwen en ons leven onder Zijn 
leiding te stellen, wijst Paulus ons op de consequentie om niet langer ‘gelijkvormig’ aan deze wereld 
te zijn. Het Rijk van God gaat dwars tegen het denken van de mensen in. Wanneer we bij God en Zijn 
Rijk horen, dan is er sprake van ‘de vernieuwing van ons denken’. Dan wordt onze mening door Hem 
gevormd, en niet langer door de publieke opinie. 
 

Ons voorkomen 
In hoeverre bepaalt bijvoorbeeld de mode onze ‘waarde’ als man en vrouw? Wij mogen er natuurlijk 
aantrekkelijk en verzorgd uitzien, maar wanneer we onze identiteit en waarde voornamelijk zoeken 
in ons uiterlijk en ons optreden, zullen wij bijvoorbeeld gauw onzeker worden en innerlijke conflicten 
ervaren bij het ouder worden. 
De Bijbel benadrukt allereerst het belang van innerlijke schoonheid en aantrekkingskracht, wat niet 
wegneemt dat verzorging van ons uiterlijk niet op zijn plaats zou zijn. 
 

Het getrouwd-zijn 
Sommigen proberen hun identiteit en waarde te ontlenen aan hun sociale status: het getrouwd-zijn 
en eventuele ouderschap. Het getrouwd-zijn geeft dan zin en richting aan hun leven. 
Voor alleenstaanden kan het niet-getrouwd-zijn dan een bron van spanning zijn, want zou het 
getrouwd-zijn hun ‘waarde’ niet vergroten? 
Het gevaar bestaat dat alleenstaanden het huwelijk gaan idealiseren. De uitspraak: ‘was ik maar 
getrouwd...’ suggereert dat het leven er dan in hun beleving rooskleuriger zou uitzien. 
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Uit het hoge echtscheidingspercentage blijkt in de praktijk echter, dat veel mannen en vrouwen 
teleurgesteld uit het huwelijksbootje stappen. Velen onderschatten het feit dat de huwelijksrelatie 
bestaat uit twee onvolmaakte mensen die niet alleen met zichzelf maar ook met elkaar in vrede 
moeten leren leven. Die aanpassingen moeten aanvaarden om als team te kunnen samenwerken. 
Het huwelijk is een instelling van God, maar kan niet garant staan voor ons geluk. Geluk heeft in 
eerste instantie met vervuld leven te maken, een leven waarin wij zicht hebben op onze plaats in het 
geheel. Een leven dat zijn bestemming heeft gevonden door het geloof in God. 
Innerlijke vervulling kan alleen God geven. In dit verband is het volgende citaat van Augustinus het 
overdenken waard: ‘Gij hebt ons gemaakt voor Uzelf o God, en ons hart is onrustig totdat het rust 
heeft gevonden in U.’ 
 
Christus maakt verder o.a. in Mattheüs 22:30 duidelijk dat - hoewel het huwelijk een goede gave van 
God is - deze instelling tijdelijk is en een afspiegeling van iets dat véél verhevener is: de verbintenis 
die Christus, de Bruidegom, wil hebben met Zijn Gemeente - degenen die in Hem geloven -, de Bruid. 
Die relatie geeft ons leven definitief bestemming en richting. 
 

Een standpunt of ideologie 
Ook een standpunt kan onze zekerheid worden. Hoe vaak ontmoeten wij geen mensen die zich 
verstard afsluiten voor nieuwe perspectieven en gedachten? Hun zekerheid ligt zo zeer verankerd in 
een bepaald standpunt dat ze een frisse, nieuwe doordenking daarvan niet aandurven. Ook in het 
godsdienstig denken doet zich dit vaak voor. 
Wanneer mensen zich uitsluitend aan een leer hechten en niet aan de levende Persoon van Jezus 
Christus, die in de gestalte van een mens ons liet zien wie God is, dan is het gevolg dat mensen zich 
voortdurend aan menselijke leermeesters of dogma’s vastklampen.  
Paulus spreekt hierover in 1 Korinthe 3:1-9, en het wordt vooral ook toegespitst in de verzen 21-23. 
 
Hij stelt duidelijk dat het niet om mensen gaat, om Paulus, Apollos of Kefas, maar om Christus en Zijn 
boodschap. Het gaat er om dat wij ons houvast vinden in een levende relatie tot God de Vader, God 
de Zoon en God de Heilige Geest, de drie-enig God.  
Paulus schrijft in 1 Korinthe 3:23: ‘U echter bent van Christus en Christus is van God.’ 
We behoren Hem toe! 
 
Paulus zegt in 1 Korinthe 12:3 dat onze belijdenis ‘Jezus is Heer’ moet inhouden. De vroegste 
christelijke belijdenis was dan ook ‘Jezus is Heer’ en niet ‘Jezus is leraar’. Dr. E. Stanley Jones zegt 
hierover: ‘Als: ‘Jezus is Heer’ de vroegste christelijke geloofsbelijdenis was dan is zelfovergave aan 
Jezus de vroegste christelijke instelling en praktijk.’ 
Stanley Jones stelt zelfs dat er een scheidslijn ligt tussen twee typeringen: ‘Leraar en Heer’ en ‘Heer 
en Leraar’.  
Als Hij primair ‘leraar’ is, ben je godsdienstig; als Hij primair ‘Heer’ is ben je van Christus, een 
christen. 
 
Wij noemden verschillende ‘betrekkelijke’ zaken die ons in verwarring kunnen brengen als wij 
uitsluitend dáárin ons houvast en onze identiteit zoeken.  
 
Ter afronding is het goed om nog bij drie psychische basisbehoeften stil te staan die voor een gezond 
zelfbeeld enorm belangrijk zijn: 
1. Het hebben van een ‘thuisfront’ waardoor je je geborgen weet en geworteld bent. 

 
2. Het besef dat je waarde hebt en van betekenis bent. 
 
3. Het gevoel van zelfvertrouwen zodat je het leven vanuit een positieve verwachting aankunt. 



 
Wie mag ik zijn en worden 

Hoofdstuk 2: pagina 10 
 

 
Wat betreft het eerste punt: voor iedereen die dit mist biedt God ons een geweldig perspectief. Hij 
wil voorzien in een ‘thuisfront’ en geborgenheid door voor ons een hemelse Vader te zijn bij wie wij 
thuis horen. Door geloof in Jezus’ offer en verzoening mogen wij een kind van God worden. Een 
belofte hiervan vinden we in Johannes 1:12: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij 
macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ 
Soms ervaren wij die geborgenheid in God niet direct in emotioneel opzicht. Wel mogen we dit meer 
en meer gaan ervaren, als gevolg van ons vertrouwen in God en Zijn beloften, wij zullen dan Zijn 
trouw en leiding in ons leven gaan ontdekken. 
 
Wat betreft het tweede punt: door Jezus’ komst, sterven en opstanding hoeven we nooit te twijfelen 
aan onze waarde voor God. Hij bewees ons in Zijn Zoon hoe belangrijk we voor Hem zijn en hoeveel 
het Hem waard was om ons weer in harmonie met Zijn bedoeling te laten leven.  
Romeinen 5:8 zegt bijvoorbeeld:  ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor 
ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ 
Wij hoeven nooit te twijfelen aan onze waarde voor God wanneer we stilstaan bij deze liefde! 
Waar wij tekort schoten en niet aan Gods maatstaven konden voldoen, was Christus bereid om als 
volkomen en volmaakt mens onze tekorten op Zich te nemen en de prijs te betalen door Zijn leven 
als ‘losprijs’ te geven. Zo kostbaar en waardevol waren en zijn we in Zijn ogen! 
 
Ten aanzien van punt drie: door de komst van de Heilige Geest maakt God ons duidelijk dat wij vol 
vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen en mogen zien. Zijn Geest wil ‘in eeuwigheid’ bij ons zijn 
en ons leiden zodat wij ons geen ‘wees’ of verlaten hoeven te voelen. Hij geeft ons kracht en is onze 
kracht. Hij wil in ons wonen en ons tot een beelddrager van God maken. 
 

Conclusie: 
Een gezond zelfbeeld is niet van omstandigheden en uiterlijke zaken afhankelijk (zoals erkenning en 
waardering van anderen - carrière en succes - onze opleiding - van het wel of niet getrouwd zijn, dus 
van een partner - van begrip van anderen) maar van een duidelijk besef wie we mogen zijn vanuit 
Gods perspectief. Dus: wie we in Zijn ogen mogen zijn! Onze identiteit ligt verborgen in Hem. 
 

Enkele voorbeelden vanuit de Bijbel: van Jezus, van David en van Paulus 
 

Jezus Christus 
Jezus had menselijkerwijs alle reden om een identiteitscrisis te krijgen: 

 Hij kreeg geen erkenning en ervaarde zelfs afwijzing, vooroordeel en vernedering. 
 

 Hij werd vaak in de steek gelaten, zelfs door Zijn vrienden. 
 

 Hij ontmoette veel onbegrip, onwil en gebrek aan waardering. 
 

 Hij werd keer op keer gekwetst. 
 

 Men probeerde Hem voortdurend op fouten te vangen. 
 

 Over Zijn achtergrond werd druk gediscussieerd. 
 

 Hij kende de armoede en bekrompenheid van een kleine leefgemeenschap. 
 

 Hij had geen knap uiterlijk meegekregen. 
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 Niet iedereen begreep de relaties die Hij met anderen aanknoopte. Ze werden ‘asociaal’ 
genoemd.  

 

 Hij leidde een trekkend bestaan zonder vast ‘thuis’. 

 Hij wist dat sommigen op Zijn ondergang uitwaren. 
 

 Hij wist Zich ten diepste onbegrepen. Als Persoon en in Zijn opdracht. 
 
Toch wist Jezus wie Hij was: Zoon van God, Redder van de wereld, Heiland en Heer. 
Hij kon Zichzelf zijn en blijven omdat Hij wist wie Hij was. Hij wist waarom Hij geboren was en wat 
Zijn werk inhield.  
Hij had Zijn houvast in Zijn Vader en in de bestemming van Zijn leven Als volmaakte beelddrager 
spiegelde Hij Zich aan God en de opdracht voor Zijn leven. 
 
Enkele voorbeelden: 

 'Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die 
Mij gezonden heeft,' (Johannes 6:38). 

 

 'Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij 
een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig 
leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft,' (Johannes 12:49-50). 

 

 '...Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te 
getuigen...' (Johannes18:37).  

 

David 
David maakte veel mee. Hij wist wat het betekende om vijanden te hebben, mensen die erop uit 
waren hem van het leven en dus ook van zijn toekomstige koningschap te beroven. David kende 
echter God en wist dat Hij een plan had voor zijn leven en toekomst.  
Hij kon ondermeer in Psalm 3:6-7 en 4:9 zeggen: Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE 
ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij 
opstellen.’ En in 4:9: ‘In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij 
veilig wonen.’ 
God is onze enige bron voor veiligheid. David mocht zijn houvast in Hem vinden. 
 

Paulus 
Paulus was na zijn ontmoeting met Jezus van een Saulus (de naam die hij vóór die gebeurtenis droeg) 
uitgegroeid tot een Paulus (zijn nieuwe naam). Saulus had zijn identiteit in een leer verankerd gehad 
waardoor hij meedogenloos aanhangers van andere denkwijzen vertrappen kon. Maar door de 
ontmoeting met Jezus Christus was Saulus een ander mens geworden. Hij was nu de Paulus die 
bewogenheid had voor verstrikte en zoekende mensen die van hun oorsprong en bestemming 
vervreemd waren. Hij werd een apostel voor heidenen om hen de weg tot Christus te wijzen. In die 
opdracht wist hij zich bevestigd. Ook als omstandigheden moeilijk waren of mensen hem 
teleurstelden of in de steek lieten. Zijn houvast lag nu in een Persoon, Iemand die hem nooit zou 
verlaten. 
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Persoonlijke evaluatie: 
1. Wat leer je van het voorbeeld van Jezus, David en Paulus? 

 
2. In hoeverre zoek je soms je houvast in ‘afgoden’, in zaken die belangrijker zijn dan de enig ware 

God? 
 
3. Waarin of waarover moet je concreet Gods leiding vragen zodat Hij al die terreinen onder Zijn 

hoede kan nemen en in een juiste onderlinge verhouding kan brengen? 
 
4. Heb je voldoende vertrouwen in Gods goedheid, trouw en wijsheid, zodat je Hem werkelijk in dit 

alles wil en durf betrekken? 
 
5. Hoe denk je over het volgende citaat van Albert Einstein?  

‘Degene die zijn eigen leven en dat van zijn medemens als zinloos beschouwt, is niet slechts te 
beklagen, maar moet bijna ongeschikt worden geacht om te leven. 

 
Om over na te denken / gespreksvragen: 
Twijfels over onze eigenwaarde en betekenis... we zijn er allemaal mee vertrouwd. 
Ook kennen we innerlijke conflicten. Bijvoorbeeld wanneer we onze eigen beperkingen, fouten, 
twijfels en vragen tegenkomen. 
 
1. Door welke oorzaken kunnen we twijfelen over de waarde en zin van ons bestaan? 

Over onze identiteit, over onze eigen betekenis? Bekijk de illustraties en het citaat: God als 
Middelpunt. 
 

2. Welke andere oorzaken staan een gezond identiteitsgevoel mogelijk in de weg?  
 
3. Wat leer je van het voorbeeld van Jezus, David en Paulus?  
 
4. In hoeverre zoek je soms je houvast en zekerheid in ‘afgoden’, in zaken die belangrijker zijn dan 

de enig ware God? 
 
  



 
Wie mag ik zijn en worden 

Hoofdstuk 3: pagina 1 
 

 

Hoofdstuk 3 

Ideaal en praktijk 
 
Het klinkt allemaal misschien erg idealistisch. Leert de praktijk niet anders? 
Ook de Bijbel gaat niet aan de praktijk voorbij. Na Genesis 1 en 2 volgt immers Genesis 3 waarin de 
opstand van de mens tegenover zijn Schepper beschreven staat. 
 
In Genesis 5: 1-3 lezen we over twee feiten: 
a. de mens als beelddrager van God (vers 1) 
b. de mens als beelddrager van de ‘gevallen mens’ Adam (vers 3). 
 
Het mensbeeld is geschonden en daarmee onze wereld. We kunnen dit geschonden mensbeeld wel 
wegredeneren, de levenspraktijk is er toch een uiting van. Mr. J. van der Hoeven schreef hierover: 
‘Het humanisme wedt op het goede in de mens. En een mens kan goed doen. Maar geen mens is 
goed. Wij dragen in het goede dat wij doen altijd de aantasting van het kwaad mee. Een mens is 
melaats. In alles wat hij doet is hij een haard van besmetting. Het is de grote menselijke tragiek dat 
hij zelfs in zijn beste daden kwaad doet. Een politicus kan geen schone handen houden, beleed 
Schermerhorn eens. Het geldt niet enkel voor politici. Het geldt voor ieder mens.’ 
 
Volgens Mr. Van der Hoeven moet het uitlopen op de erkenning van dit geschonden zijn en de 
noodzaak van herschepping, of op een doodlopende weg, waarbij de mens het onderspit delft. 
Daarom nog twee citaten uit ‘Wie doof is kan niet zingen’: 
‘Waarom die felheid? Waarom die hardnekkigheid, zodra het woord ‘God’ valt? Waarom die 
verbetenheid zodra het gaat om de vraag wie Jezus is? Het woord God blijkt niet gezegd te kunnen 
worden, zonder dat een mens daarmee met God te maken krijgt, noch de naam Jezus genoemd, 
zonder dat het Woord van God, dat in Hem belichaamd is, op de mens toekomt. Er lijkt een 
mogelijkheid te zijn de confrontatie met Jezus te ontwijken. Door over Hem te gaan praten, te gaan 
discussiëren. Een raadselachtige felheid krijgen die discussies. Een persoonlijke felheid, alsof het om 
de mens zelf zou gaan. Niet: alsof. Het gaat om de mens zelf. Het is, hoe raadselachtig ook, steeds de 
strijd om het eigen beeld van de mens. Om het beeld dat hij wil dragen. Dat zich tegen God keert. 
‘U zult als God zijn’ (Genesis 3:5), had de slang hem ingefluisterd.’ 
 
Toch heeft dit beelddrager zijn te maken met onze identiteit en levensbestemming. 
‘Onzekerheid omtrent de identiteit betekent een verminderd zelfbewustzijn. Door het ontbreken van 
een duidelijk ‘ik’ ontstaat er een soort vacuüm, dat een voortdurende kwelling betekent. Het bestaan 
is dan een huis, waar telkens op de deur geklopt wordt, waar mensen aankomen, waar de telefoon 
steeds gaat. Maar wie moet opendoen? Wie de hoorn opnemen? Er is niemand en niets die kan 
antwoorden. De eigen leegte maakt de opgaaf om de druk van de buitenwereld te doorstaan tot een 
beproeving. Dat geeft de aandrift om desnoods door een kortsluiting iedere spanning te laten 
wegvallen. Het is de keuze om zelf de dijk door te steken en eigen akker maar door de zee te laten 
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overspoelen. Zelfvernietiging als oplossing. De druk valt weg. De rust keert weer. Maar het eigen 
bestaan is uitgewist.’ 
 

Het antwoord van de Bijbel 
Jezus Christus daalde in een geschonden wereld af om haar te helen, om haar te redden. Door Zijn 
verzoenende offer te aanvaarden, en te geloven in het nieuwe leven dat Hij ons wil geven, is er een 
weg terug. Een weg tot herstel en genezing, waardoor we weer een beelddrager van God kunnen 
worden. Jezus, ook wel de laatste Adam genoemd, faalde niet. Door Zijn leven te ontvangen, hoeven 
we niet langer een slaaf te zijn van de ‘gevallen staat’ van de eerste Adam. 
Drie illustraties:  
 
 
 
 
 
 
                                      De mens zoals God hem schiep 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De ontstane afstand tussen God en mensen en mensen 
onderling 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Christus heeft de weg tot God vrijgemaakt. Door Hem als 
Middelaar, Redder en Leider in ons leven te aanvaarden, 
kan God weer tot de bestemming met ons leven komen. 
 
 
 
 
Dr. E. Stanley Jones geeft in zijn boek ‘Zelfoverwinning door overgave’ veel aandacht aan  
Galaten 2:20 waarin Paulus zegt: ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus 
leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij 
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’ 
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Enkele citaten van dr. Jones:  

 ‘Deze passage is een heerlijk mengsel - het menselijke en goddelijke door elkaar en toch is het 
menselijke niet verloren gegaan in het goddelijke en het goddelijke niet opgegaan in het 
menselijke. Elk is apart en samen zijn ze één. Het eind is gemeenschap, geen gelijkheid, maar de 
meest in elkaar opgaande gemeenschap, die mogelijk of voorstelbaar is. Toch is het geen 
sentimentele gemeenschap, maar een gemeenschap, met zichzelf gevende liefde voor elkaar en 
voor allen.’ 

 

 ‘Het ‘zelf’ komt dus niet in het moeras terecht en wordt niet afgevlakt of opgezadeld met 
beperkingen - dit mag ik niet, dat mag ik niet - of onderdrukt, maar is door algehele 
gehoorzaamheid helemaal vrij, vrij om te leven, om te beminnen en om creatief te zijn, om op 
z’n best te zijn - op Zijn best.’ 

 

 ‘Bij zelfovergave is het ‘zelf’ niet uitgeschakeld. Het is op een hoger plan gekomen. Bij alles wat 
we doen, zeggen en zijn is er een extra bij gekomen, een goddelijk extra. (...) Toen Paulus zei: 
‘Met Christus ben ik gekruisigd’ bedoelde hij dat die onechte wereld en dat onechte ‘zelf’ 
gekruisigd waren. Hij bedoelde niet dat zijn echte ‘zelf’ vernietigd, uitgeschakeld was, want 
direct daarna zegt hij: ‘En toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik’. Door de kruisiging was hij 
gereinigd van het onechte ‘zelf’, dit wezen des doods dat aan hem vastgeklemd zat. Een nieuw 
mens was opgestaan, een man Gods – ‘En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik’. Nu was hij 
levend tot in zijn vingertoppen, tot in elke cel van zijn lichaam, geest en ziel. Ja, hij leefde nu! We 
leven niet echt dan nadat we onze eigen begrafenis beleefd hebben. Dan komen we zingend te 
voorschijn. De hele begrafenis en opstanding van Paulus zit in deze zin: ‘Met Christus ben ik 
gekruisigd’ (voor alle doelstellingen in je leven ben je gestorven behalve voor die van Christus), 
‘Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik’. Gekruisigd met Christus 
betekent opstanding in jezelf. Je leeft nu echt en hoe! Alles in je en rondom je is levend 
geworden!’ 

 
Overgave is het geheim voor een herschapen leven, een leven waarin de Geest van Christus ‘orde op 
zaken’ mag stellen. Door de overgave komt nieuw leven vrij en word je in de vrijheid geplaatst om te 
gaan beantwoorden aan Gods bestemming voor je leven. 
Daarom nog enkele uitspraken over het belang van overgave:  

 ‘Aan Hem gebonden ga je vrij door de wereld. Beneden aan Zijn voeten sta je hoog rechtop voor 
al het andere. Ineens besef je dat je deel bent van de creatieve krachten van het heelal en dat je 
vrij bent - vrij om te scheppen, vrij om lief te hebben, om in de hoogte te leven, om er te zijn; 
om alles te zijn wat Hij wil dat je bent. Het is net zo’n overgave als die van een losse draad, 
nergens aan vast en niets waard, tot hij aan een dynamo gehecht wordt. Nu barst hij van 
energie, van licht en kracht. (…) Zo is verf ter beschikking van een schilder, en wat alleen maar 
kleur was, wordt een prachtig schilderij.’ 

 

 ‘De enige taak in het menselijk leven is onze wil samen te laten vallen met Gods wil in 
zelfovergave en voortdurende gehoorzaamheid. Doen we dat, dan staat de totale werkelijkheid 
achter ons, in het heelal hebben we ruggensteun voor onze wijze van leven. Doen we dat niet, 
zetten we onze eigen wil door en valt die niet meer samen met Zijn wil en doel, dan komen de 
botsingen.’ 

 
Paulus heeft voor Gods wil gekozen en wist dat hij daardoor in geloof een beroep mocht doen op Zijn 
kracht in en door hem. Hij schreef: ‘Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar Zijn werking, 
die in mij werkt met kracht’ (Kolossenzen 1:29). Zijn wil en Christus’ wil vielen samen, maar eveneens 
zijn kracht en Christus’ kracht! 
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Overgave vraagt: 
1. Een verlangen om van God te ontvangen. Jezus zegt dat we moeten hongeren en dorsten naar 

de gerechtigheid…dan zullen we verzadigd worden. 
 

2. Een verlangen om weer te gaan beantwoorden aan Gods oorspronkelijke bedoeling. 
 
3. De bereidheid om je aan Zijn liefde en vergeving gewonnen te geven. 
 
4. Geloof in Gods belofte dat Hij iets nieuws gaat beginnen.  
 Lees bijvoorbeeld 2 Korinthe 5:17. 
 
5. Een verlangen naar een groeiende, intieme relatie met Hem waarbij er sprake is van 

vriendschap, toewijding en trouw. Een relatie waarbij we ‘met Hem wandelen’, door ons leven 
met Hem te delen en deel uit te maken van Zijn leven. 

 
Overgave is mogelijk als wij gaan inzien hoe ver God in Jezus Christus tot ons afdaalde om ons te 
kunnen oprichten. Overgave is mogelijk wanneer we Zijn liefde en vergeving leren ontvangen en 
vertrouwen dat Hij zelf garant staat voor nieuw leven en kracht. 
Overgave betekent dat we onszelf niet ‘oppervlakkig’ overgeven, maar openstaan voor groei en 
ontwikkeling. Door groei in ons leven te accepteren, is er ook ruimte voor de vorming van onze 
persoonlijkheid. De mogelijkheid tot groei en verandering is dan ook een aansporing om onszelf te 
aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. 
Wij hoeven dan niet langer krampachtig de schijn op te houden en onszelf te bewijzen. We hoeven 
ook geen rol te spelen, want we mogen onszelf zijn. Zo kunnen we vol vertrouwen Paulus nazeggen: 
‘…door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest…,’ 
Dat geldt nu en in de toekomst. 
 
In dit hoofdstuk spraken we over het ideaal: de mens als beelddrager van God, maar ook over de 
praktijk: de mens als beelddrager van de ‘gevallen mens’. Ook werd het bijbelse antwoord belicht: 
verzoening met God en herschepping door de overgave aan Jezus Christus. 
Wij hoeven niet in pessimisme en ongeloof te vervallen. God belooft vernieuwing en groei waar we 
met Hem onderweg gaan. 
 
Ter afsluiting een treffend citaat uit bet boek ‘Steentje in de vijver’ van prof. dr. L. Strengholt:  

 ‘De Schrift kent de woorden optimisme en pessimisme niet. Ik geloof eerder, dat de Bijbel beide 
houdingen ontmaskert: optimisme als een vorm van oppervlakkigheid, pessimisme als gebrek 
aan vertrouwen. In beide houdingen ziet men de werkelijkheid niet moedig onder ogen. 
Optimisten lopen het risico, hun ogen te sluiten voor het kwaad in de wereld. Zijn ze misschien 
bevreesd dat er onrust in hun leven zal komen als ze hun ogen open doen? Durven ze hun 
verantwoordelijkheid niet aan? Denken ze dat alles vanzelf wel weer op z’n pootjes terecht zal 
komen? 
Maar ook pessimisten zien de werkelijkheid niet echt onder ogen. Ze vergeten dat er een God is 
die de touwtjes in handen houdt. Het risico van pessimisten is ongeloof. Ze kijken, net als de 
discipelen in de storm op het meer, alleen naar de hoge golven, niet naar hun Meester, die de 
zee bedwingen kan.’ 
 

 
 
 
 



 
Wie mag ik zijn en worden 

Hoofdstuk 3: pagina 5 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. In Genesis 5:1-3 lezen we over twee feiten: de mens als beelddrager van God (vers 1) en de 

mens als beelddrager van de ‘gevallen mens’, Adam (vers 3). 
Hoe gaan wij om met dit geschonden mensbeeld?  
Ontkennen we het?  
Erkennen we het?  
Willen we Gods oplossing aanvaarden?  

 
2. ‘Overgave betekent dat we onszelf niet ‘oppervlakkig’ overgeven, maar openstaan voor groei en 

ontwikkeling. Door groei in ons leven te accepteren, is er ook ruimte voor de vorming van onze 
persoonlijkheid. De mogelijkheid tot groei en verandering is dan ook een aansporing om onszelf 
te aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard.’ 
Wat betekent dit nu concreet voor ons? 
Probeer oorzaken te noemen waarom we onszelf vaak niet kunnen aanvaarden. 
Wat zegt God over mensen die tekort schieten? 
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Hoofdstuk 4 

De ontwikkeling van onze persoonlijkheid 
 
Allereerst is het goed na te gaan wat wij precies met onze persoonlijkheid bedoelen. 
Volgens Wolters woordenboek is een persoonlijkheid: ‘datgene wat een persoon karakteriseert’ en 
‘iemand met een zeer persoonlijk wezen en karakter’. Weten wie je bent en wat je hebt bij te dragen 
is dus belangrijk. We spreken ook wel over het hebben van een eigen identiteit.  
Volgens het woordenboek: ‘een eigen karakter; het individuele kenmerk’. 
 
Sommigen leven met de vrees dat wij onze persoonlijkheid moeten inleveren wanneer wij ons in 
geloof aan God toevertrouwen. Is dat zo? Stanley Jones stelt in ‘Zelfoverwinning door overgave’ de 
vraag zo: ‘Wat gebeurt er bij zelfovergave aan God? Is de persoonlijkheid dan weg, uitgeschakeld bij 
alles wat men zich voorneemt en tot stand wil brengen? Is zelfovergave dat soort heelkunde voor de 
ziel wat lobotomie is voor het verstand, waarbij immers hersenweefsel wordt weggenomen en de 
patent vrij van angsten is, weliswaar tot een hoge prijs: het min of meer dierlijk worden? Wat 
gebeurt er nu echt bij zelfovergave aan God?’ 
 
Overgave is het startpunt van een aan God toegewijd leven. Een leven waarbij God ons innerlijk gaat 
vernieuwen en hervormen door het werk van Zijn Geest. Juist in die hervorming heeft Hij onze 
persoonlijkheid op het oog. Een persoonlijkheid die meer en meer de gezindheid van Christus gaat 
weerspiegelen. Dat dit startpunt noodzakelijk is blijkt uit het volgende voorbeeld van Stanley Jones: 
‘Zoals de vingers in mijn handpalm wortelen, zo zijn deze uiterlijke zonden geworteld in het niet 
overgegeven ‘zelf’. Waarom worden we kwaad? Omdat iemand het ‘zelf’ in de weg liep. Waarom 
liegen we? Omdat het voordelig voor het ‘zelf’ lijkt. Waarom zijn we oneerlijk? Om dezelfde reden. 
Waarom zijn we onkuis? Omdat we denken dat het ‘zelf’ er plezier in heeft. Waarom zijn we jaloers 
en na-ijverig? Omdat iemand het ‘zelf’ te na komt. Al deze uiterlijke zonden zijn niet meer dan 
vruchten - het niet overgegeven ‘zelf’ is de kwaal, de uiterlijke zonden zijn de symptomen.’ 
 
Wanneer Christus met Zijn Geest het middelpunt is geworden, belooft Hij de vorming van goede 
vrucht zoals liefde, blijdschap, geduld en zachtmoedigheid. 
Hoe kan die vrucht in ons leven meer zichtbaar worden? Allereerst vraagt het van ons de erkenning 
dat onze menselijke persoonlijkheid niet volmaakt is, maar dat deze door de zonde geschonden is. 
Dat we naast sterke, ook zwakke eigenschappen hebben, kenmerken die tegen Gods bedoelingen 
indruisen en zelfs vijandig kunnen zijn. 
 
Het vraagt ook de aanvaarding dat het geen zin heeft om de zwakke en verkeerde kanten te 
verdoezelen onder het motto: ‘ik ben nu eenmaal zo’; ‘mijn omstandigheden maken het ernaar’; 
‘maar ik had zo’n overheersende moeder’; ‘ik ben ook maar een mens’ etc. 
Wij hebben allemaal met de achtergrond van een opvoeding te maken, met indrukken en invloeden 
vanuit onze jeugd en omgeving. Ons karakter en onze levensinstelling kan er door ‘gestempeld’ zijn. 
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Het kan zelfs een totaal andere oriëntatie vragen, waarbij we ons aan God leren spiegelen. In 
verschillende bijbelgedeelten openbaart God Zich dan ook als een vader, een moeder, als bruidegom, 
als man, als herder. 
Allemaal omschrijvingen die weergeven dat God verlangt naar een persoonlijke verhouding met ons. 

 

 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem 
vrezen,' (Psalm 103:13). 

 

 'Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs 
al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten,' (Jesaja 49:15). 

 

 '...de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom...,' (Jesaja 61:10). 
 

 'Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam..., (Jesaja 54:5). 
 

 'Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in 
Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden,' (Jesaja 40:11). 

 
In de Bijbel lezen wij over méér voorbeelden, beelden die aantonen dat God geleidelijk aan de leegte 
in ons leven - die verband houdt met een geschonden achtergrond – wil vullen met Zichzelf. Met Zijn 
liefde, zorg en leiding. Geloven wij dit? En staan wij hier voor open? Open voor ontwikkeling, 
genezing en groei? 
 
Je uitstrekken naar groei is niet altijd zo vanzelfsprekend, omdat we allemaal geneigd zijn om de 
realiteit uit de weg te gaan en daarmee de noodzakelijkheid van groei en verandering. 
Afhankelijk van ons karakter kunnen we zo gefixeerd zijn op onze beperkingen dat we passief worden 
en met allerlei minderwaardigheidsgevoelens tobben. Met andere woorden: We zijn ons overbewust 
van onze beperkingen. Het betekent dat we ons bijvoorbeeld snel laten overdonderen of 
overheersen. Dat we vaak weinig zelfvertrouwen hebben en lijden onder schuldgevoelens. Dat we 
worstelen met het gevoel voortdurend tekort te schieten. Ook kunnen we in depressieve gevoelens 
vluchten of ons afstuiten door een ‘muur’ om ons heen te bouwen. Daar staat tegenover dat we ook 
anders kunnen reageren door onze beperkingen weg te redeneren of te camoufleren. We 
verdoezelen dan onze zwakheden door autoritair of zeker over te komen. Door de zwakheden bij 
anderen te benadrukken en eigen falen weg te redeneren. Door ons te concentreren op ónze 
vaardigheden en deze te etaleren. 
 
Ongeacht de vraag hoe we met onze onzekerheden en onvolkomenheden omgaan – of we ons er nu 
onder- of overbewust van zijn - leert de Bijbel dat we moeten erkennen dat we Gods vergeving en 
vernieuwing nodig hebben. Dat we God nodig hebben om een beelddrager van Hem te kunnen 
worden. Dat bij God noch minder- noch meerderwaardigheidsgevoelens op hun plaats zijn. 
Zelfaanvaarding vraagt de aanvaarding van Gods liefde en vergeving, omdat God ons in Christus 
onvoorwaardelijk liefheeft en aanvaardt. Zelfaanvaarding betekent daarom ook het aanvaarden van 
de noodzakelijke groei en verandering. 
Van dat wat we zijn en niet zijn. Het vraagt realisme in het besef dat we beperkingen hebben en 
hiervoor geen verstoppertje hoeven te spelen. 
 
Twee bijbelverzen ten aanzien van deze twee uitersten (het onder- of overbewust zijn) vinden we in 
en Romeinen 12:3 en Exodus 3:10-11. In Romeinen 12:3 lezen we: '...niet hoger te denken dan hij 
moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid...,' Of zoals het verwoord is in Het Boek: 
‘Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf…’  
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Het betekent dat we een nuchter en realistisch zelfbeeld hebben en ons bewust zijn dat God de 
eerste plaats in ons denken moet hebben. Hij moet ons door het geloof kunnen bezielen. Alleen 
vanuit een realistisch zelfbeeld kunnen we inzicht verwerven, ook ten aanzien van onze beperkingen, 
en met dat inzicht tot God gaan. Als we die afhankelijke en lerende instelling hebben kan Hij ons 
blijven vormen en toerusten voor Zijn werk. 
 
Het tweede gedeelte spreekt over Gods opdracht aan Mozes om Israël te bevrijden. Mozes’ eerste 
reactie - onder meer verband houdend met zijn karakter - is: '...Wie ben ik, dat ik naar de farao zou 
gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?' (Exodus 3:11). Mozes zag het helemaal niet zitten: ‘Wie 
ben ik?’ Als Mozes naar zichzelf keek, moest God Zich wel vergissen...! De opdracht leek te groot. 
Mozes moest echter leren om vanuit Gods ogen naar zichzelf te kijken. Als God Zijn doel door hem 
heen wilde bereiken, dan was toch alles mogelijk? Het antwoord van God is dan ook niet een 
uitgebreide discussie of een psychologisch commentaar, maar heel kort en bondig: ‘…Voorzeker, Ik 
zal met u zijn…,’ (3:12). Dat antwoord moest voldoende zijn. Daar moest Mozes zich op leren 
concentreren. 
 
De vraag was en is ook nu: van wie verwachten wij het? Van onszelf of van God? En... hoe groot is 
onze God en Zijn genade in ons leven? 
In hoeverre durven wij ons Gods beloften in geloof toe te eigenen, bijvoorbeeld de belofte uit  
Jesaja 41:10: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’  
 
Een voorbeeld uit het Oude Testament: toen de twaalf verspieders Kanaän verkenden, kwamen tien 
van hen enorm ontmoedigd terug en hun negatieve verwachtingen kwamen zo duidelijk tot 
uitdrukking dat het volk opstandig werd. In Numeri 13 en 14 wordt vermeld dat zij zich als 
‘sprinkhanen’ voelden, nietig en onmachtig. 
Hun frustratie uitte zich in opstandigheid en boosheid ten opzichte Mozes en Aäron en indirect ook 
ten opzichte van God. 
Twee verspieders daarentegen, Jozua en Kaleb, hadden naast de problemen oog voor God en Zijn 
beloften (14:5-10), een houding die God zegende door hen te beschermen toen de Israëlieten hen 
wilde doden. De Israëlieten kozen voor de vertwijfeling en konden daarom dit positieve geluid niet 
verdragen. Als straf zouden zij nooit het beloofde land zien. . . Jozua en Kaleb mochten echter het 
beloofde land ingaan en werden hierbij op een geweldige manier door God ingeschakeld (14:20-25). 
In de geest van Numeri 13:33 kunnen wij ons, vergeleken met onze problemen, ‘sprinkhanen’ voelen, 
maar om te kunnen overwinnen wil God dat we met andere ogen naar onszelf en situaties leren 
kijken. Uiteindelijk kennen we Hem en is Hij ons vertrouwen waard! 
 
God weet hoe we kunnen worden en daarom werkt Hij met ons vanuit het heden.  
Aanvaarding van ons leven nu (inclusief onze unieke mogelijkheden en beperkingen) is een 
voorwaarde om voor de toekomst meer toegerust te worden. Dan aanvaarden wij de noodzaak van 
groei en geven we Gods Geest de ruimte om ons te vormen en toe te rusten. 
Wanneer wij bang zijn om fouten te maken of te falen, houden we op te groeien en te leren. Groei 
vraagt om vertrouwen, ervaring en een handelen in geloof. 
 

De drie dimensies in onze persoonlijkheid 
In 1 Thessalonicenzen 5:23-24 lezen we een gebed van Paulus, een gebed waarin zorg doorklinkt 
voor de totale mens! Hij bad: ‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen 
uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze 
Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.’ 
Paulus spreekt over het belang van groei, van ‘heiliging’, een groei die onze hele persoonlijkheid 
betreft. Hij noemt met name onze geest, onze ziel en ons lichaam. Ook spreekt hij het vertrouwen uit 
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dat onze ‘geheiligde’ persoonlijkheid ten dienste zal staan aan God en Zijn rijk, totdat Christus op 
deze aarde terugkomt en Gods rijk definitief zal worden gevestigd. Tenslotte besluit Paulus met de 
woorden: ‘Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.’ 
Groei is iets dat plaats vindt vanuit onze verbondenheid met God, waarbij Zijn Geest ons doen en 
laten in meerdere mate mag gaan beïnvloeden. Een beïnvloeding die onze toewijding vraagt en ons 
vertrouwen in Gods kracht en genade. 
 

a.  Ons geestelijk leven 
Heiliging begint bij overgave, waarbij we onze zelfhandhaving willen inruilen voor Gods kracht en 
vernieuwing. Dit in tegenstelling tot het menselijk denken waarbij we geneigd zijn eerst het lichaam 
voorop te stellen, dan de ziel en vervolgens de geest. 
Volgens de Bijbel gaat het allereerst om de geest, om geestelijk leven. En dit betekent een levende 
en dagelijkse relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het betekent: omgang 
met God die Zich openbaarde in Zijn Zoon en die in ons wil wonen door Zijn Geest. 
 
Twee bijbelgedeelten die dit verduidelijken:  

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

 

 'Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend,' 
(Psalm 25:14). 

 
God wil vertrouwelijk met ons omgaan en Zijn wil aan ons openbaren. Wel vraagt het van ons dat we 
Hem ‘vrezen’ door Hem als meerdere lief te hebben en te gehoorzamen. Door met Hem te willen 
samenwerken. Deze samenwerking zal onder meer resulteren in een geweten dat wakker geschud 
wordt en gescherpt. Paulus spreekt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 1:12 over ‘het getuigenis van ons 
geweten’ en in I Timotheüs 3:9 over een ‘zuiver geweten’. Maar niet alleen ons geweten, ook onze 
persoonlijkheid wordt er door aangeraakt. 
 

b.  Ons persoonlijke of zielenleven 
Ons persoonlijke of zielenleven is een complex geheel. We willen stilstaan bij drie belangrijke 
terreinen om zodoende te groeien in zelfinzicht.  
Die drie terreinen zijn: ons denken, onze emoties en onze wil.  
En iedereen is uniek omdat niemand gelijk denkt, voelt of tot besluiten komt. 
 

1.  Ons denken 
Allereerst iets over ons denken. In Romeinen 12:2 staat:  
'...maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen 
onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.'  
In Het Boek staat: ‘U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u 
ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’  
Het betekent dat wij in ons denken gevormd willen worden. Dat wij willen leren en ontdekken waar 
er ‘blinde’ of ‘verstarde’ plekken zijn waarin verandering nodig is. Een gezond waardegevoel en 
geborgenheid in God is hierbij een voorwaarde, zodat het loslaten van vooroordelen of verstarde 
meningen ons niet in een vacuüm doet belanden. 
 
Een open denken betekent verder dat we van God, van anderen en van het leven met al zijn 
omstandigheden willen leren. Het betekent dat we een zelfstandige mening gaan ontwikkelen en een 
standpunt durven innemen. De enige voorwaarde is: het willen ontdekken van en vasthouden aan 
Gods wil! 
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De evangeliste Corrie ten Boom deed over Gods wil eens een frappante uitspraak: ‘De wil van God is 
óf een last, die wij moeten dragen, óf een kracht die ons draagt.’  
Gods wil kan een positieve kracht in ons leven zijn en kan ons denken verlichten en richting geven. 
Hoe ervaren wij dit? 
De Bijbel roept ons echter op om God ook met ons verstand lief te hebben, om Hem oprecht te 
zoeken. Ook met ons denken! 
Alleen dan zullen we niet elk denksysteem klakkeloos navolgen, maar zelf nagaan wat waarachtig en 
opbouwend is. 
 

2.  Onze gevoelens of emoties 
Wat betreft onze gevoelens is het goed om bij Galaten 5 stil te staan, een bijbelgedeelte waarin 
negatieve vruchten ( 19-21 ), maar ook positieve vruchten (22) genoemd worden. Het geheim is: 
leven onder leiding van Gods Geest omdat alleen Hij die positieve vrucht kan bewerken.  
Dat dit van ons een actieve toewijding vraagt wordt weergegeven door de oproepen: ‘Wandel door 
de Geest...,’ (16), ‘…Als u echter door de Geest geleid wordt…,’ (18) en ‘Als wij door de Geest leven, 
laten wij dan ook door de Geest wandelen,’ (25). 
 
Onze emoties en reacties vragen niet alleen om herkenning en erkenning, maar ook om hervorming, 
om verwerking en genezing. Maar hoe leren wij nu meer zicht te krijgen op onze gevoelens? 
Het betekent dat we willen groeien in zelfinzicht door bijvoorbeeld onze gevoelens na te gaan en te 
ontdekken hoe en waarom wij op een bepaalde manier op mensen en situaties reageren.  
Hoe reageren we bijvoorbeeld wanneer we ons onzeker voelen? Trekken wij ons dan in onszelf terug 
of stellen we ons juist heftig, verdedigend of agressief op?  
En hoe gaan we met anderen om? Voelen wij ons gauw door mensen bedreigd, door hun optreden 
en kundigheden? Vergelijken we ons voortdurend met anderen waarbij we ons ‘minderwaardig’ 
kunnen voelen, als mensen die slechts weinig betekenis en waarde hebben?  
Menselijke gevoelens zijn door de zonde aangetast; ze zijn kwetsbaar en vaak verwarrend. En omdat 
gevoelens veranderlijk zijn, zijn ze ook een onbetrouwbaar houvast in ons leven geworden.  
De uitdaging van het Evangelie is echter dat wij ook onze emoties aan Gods karakter, aan Zijn trouw, 
aan Zijn heiligheid, waarheid en liefde mogen toetsen. God wil er richting aan geven en ze op de 
juiste plek brengen. Concreet betekent het dat wij God onze emoties willen laten ordenen.  
Enkele voorbeelden van emoties: 
 

Jaloezie 
Jaloezie is een emotie die onder andere verband kan houden met innerlijke onzekerheid. We kunnen 
ons zo blindstaren op datgene wat anderen doen en kunnen, dat wij er voor ons eigen gevoel heel 
bekaaid afkomen. Het kan ons een machteloos, frustrerend en negatief gevoel geven, een gevoel 
waarbij wij ons duidelijk ‘minder’ voelen en misschien een ‘nul’. De vraag is of wij hier positief mee 
kunnen leren om gaan. 
 
Volgens de Bijbel is dit mogelijk wanneer wij in geloof een positief denken over onszelf gaan 
ontwikkelen, waarbij we niet uitsluitend naar anderen kijken, maar willen ontdekken welke 
mogelijkheden en talenten God ons heeft toevertrouwd. Alleen dan kunnen we voorkomen dat 
anderen ons emotioneel ‘de loef afsteken’ of ons ‘bedreigen’. Door innerlijk sterker te worden en 
onze eigen mogelijkheden meer te ontwikkelen, gaan wij de ruimte ontdekken die God ieder van Zijn 
kinderen wil geven. 
Dan leren wij God en de naaste te dienen met de unieke talenten die Hij ons toevertrouwde. 
 

Een te sterke en zelfverzekerde houding 
Soms is dit een ‘masker’ waardoor we onze eigen persoonlijkheid proberen te verbergen. Ook kan 
het een houding zijn die wijst op weinig souplesse, op een te beperkte bereidheid onszelf kwetsbaar 
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en lerend op te stellen. We mochten eens ons gezicht verliezen... Christus wilde echter mens worden 
om de mensen te kunnen begrijpen, bereiken en helpen. Hij was bereid Zich kwetshaar op te stellen. 
Ook wij moeten leren kwetsbaar te durven zijn en ons in zachtmoedigheid naast de ander te 
plaatsen. Zelfverzekerde mensen zijn vaak eenzame mensen, mensen die de indruk geven anderen 
niet nodig te hebben. 
 

Pijnlijke herinneringen 
Geschonden emoties vragen om verwerking en genezing en niet om verdringing. Het vraagt een 
keuze waarbij we God (en eventuele mensen die hierin een therapeutische rol kunnen spelen) tot die 
pijn toegang verlenen. Alleen dan kan Hij het ‘oude’ wegnemen en het ‘nieuwe’ geven. God kan 
genezen wanneer we met verworven inzichten aan het werk gaan en Hem in die pijnlijke herinnering 
toelaten zodat Hij er genezend in aanwezig kan zijn. De voorbede - het gebed voor en met elkaar – 
kan hierbij heilzaam zijn maar ook het leren werken met nieuwe, positieve ervaringen, belevenissen 
die de plaats kunnen gaan innemen van de negatieve ervaringen. Dr. James Dobson, een bekende 
kinderpsycholoog, geeft hiervan een voorbeeld in zijn boek ‘Emoties herkennen, begrijpen en 
vertrouwen’: ‘Minderwaardigheidsgevoelens vloeien voornamelijk voort uit het idee dat niemand 
van je houdt en dat vrienden en kennissen je niet respecteren. Dit wordt nog erger door een gevoel 
van waardeloosheid, ontevredenheid over je uiterlijk (ik ben lelijk!) of je verstand (ik ben dom!) of 
door het niet aanvaard worden door anderen. Iemand met een dergelijk knagend gevoel van 
ontoereikendheid is meestal het slachtoffer geweest van slechte relaties met anderen en moet 
worden geholpen die vriendschappen opnieuw op te bouwen.’ 
Bouwen aan relaties en het gaan ervaren van vriendschap zal therapeutisch werken en geleidelijk 
aan meer zelfvertrouwen geven. 
 

Het onderbewuste 
Het onderbewuste speelt hierbij een grote rol. Ervaringen uit het verleden kunnen remmingen in ons 
gedrag gestimuleerd hebben, ervaringen die ons belemmeren in ons ‘zijn’ en in ons optreden. 
Wanneer we Jezus echter de sleutel van het verleden en heden in handen geven, opent Hij de deur 
naar de toekomst. Hij wil ons helpen om het verleden te verwerken en nieuwe visie te ontvangen 
voor de toekomst. 
Een voorbeeld: toen Petrus Jezus drie keer verloochend had, was dit na afloop een afschuwelijke 
herinnering. Hij - de sterke en betrouwbare Petrus - had in lafheid zijn Meester verraden. Vanuit zijn 
onbewuste en bewuste leven hadden allerlei impulsen zijn loyaliteit aan Jezus verdrongen. Petrus 
verachtte zijn daad en waarschijnlijk ook zichzelf. Zijn ogenschijnlijke moed en zelfvertrouwen waren 
veranderd in twijfel aan zichzelf en zijn betekenis voor de Heer. 
Jezus geeft Petrus echter de ruimte om tegenover die drie verloocheningen weer drie belijdenissen 
te plaatsen (Johannes 21:15-17). Jezus wilde het oude wegnemen – door met Petrus naar die pijnlijke 
ervaring terug te gaan - en er iets nieuws voor in de plaats te geven. Een herstelde relatie, een 
belijdenis van liefde en de belofte van een nieuwe toekomst waarin Petrus een opdracht krijgt 
toevertrouwd. God kan doorleefde ervaringen uit het verleden ten goede ombuigen, zodat wij 
anderen beter gaan begrijpen in hun nood en strijd. Wel is het belangrijk dat we dan bereid zijn om 
ons door Hem te laten ‘herprogrammeren’, dat we door Hem aangeraakt en ouderwezen willen 
worden. 
 

Volwassen worden 
We bespraken enkele voorbeelden over de invloed van onze emoties. De vraag is echter wat we met 
dit inzicht doen. Willen we bijvoorbeeld volwassen worden in ons emotionele leven? Willen we door 
Gods Geest gevormd worden zodat lafheid omgevormd kan worden tot vrijmoedigheid, verlegenheid 
tot moed, onechtheid tot echtheid? Wanneer wij Gods beloften tot uitgangspunt leren nemen, zullen 
onze gevoelens een bedding vinden waarbinnen ze geleid en ontwikkeld kunnen worden. 
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Gods beloften geven dan niet alleen nieuwe oriëntatie en richting maar ook een nieuw zicht op de 
voorwaarden die eraan verbonden zijn. Gebedsverhoring staat dan in relatie tot de opdracht om te 
bidden overeenkomstig Gods wil en geloofsvertrouwen staat dan in relatie tot 
geloofsgehoorzaamheid. En geestelijke vrijheid houdt dan verband met goddelijke discipline, met 
aanvaarding van Gods wil zodat wij geen slaaf worden van iets anders. 
 
Volwassenheid betekent verder dat wij ons aandeel aanvaarden. Dat wij bereid zijn als een Nehemia 
muren te herbouwen in het zeker weten dat God het ons zal doen gelukken. Nehemia 2:20 zegt over 
die twee waarheden die een eenheid vormen: '...De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, 
Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen...' Gereedmaken en bouwen... 
Gereedmaken betekent onder meer dat we het kinderlijk willen afleggen en ons willen voorbereiden 
op constructief bouwen. Paulus zegt in 1 Korinthe 13:11: ‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 
dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het 
kinderlijke tenietgedaan.’ 
 
In het boek :‘Groeien naar volwassenheid’, behandelt David A. Seamands onder meer het belang om 
na te gaan hoe wij als kind waren, omdat onze kindertijd in veel opzichten ons gedrag kan bepalen. 
Zijn wij bijvoorbeeld onzeker omdat onze ouders altijd voor ons de besluiten namen, voelen we ons 
gauw aangevallen en gekwetst doordat wij ons als kind in veel situaties onveilig voelden? 
Zijn we perfectionistisch van aard omdat we als kind het gevoel hadden altijd tekort te schieten 
omdat onze ouders veeleisend waren? Zijn we snel boos en gekwetst, koppig en opvliegend, omdat 
we als kind verwend zijn en we altijd onze zin konden doordrijven? 
 
In deze overwegingen is het echter wel van belang de verantwoordelijkheid voor ons gedrag niet bij 
onze ouders te leggen, ook al zullen ze fouten gemaakt hebben (en wie niet!). Wanneer wij ons 
verleden bij God brengen, dan betekent het ook dat wij opstandigheid en bitterheid uit het verleden 
loslaten. Dat wij vanuit Gods ogen naar onze ouders leren kijken. Uiteindelijk is ieder mens 
persoonlijk verantwoordelijk ten opzichte van God. Wij kunnen slechts rekenschap afleggen van ons 
leven en onze houding. 
 
In Ezechiël 18:4 lezen we: ‘Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als 
het leven van de zoon, die behoren Mij toe.’ De mens die zondigt, die zal sterven. En op verschillende 
plaatsen staat in dit hoofdstuk dat ‘…de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen,’ (20). 
 
Het nut van inzicht ten aanzien van onze kindertijd is dat we met dat inzicht aan het werk kunnen 
gaan, dat we ons kunnen: ‘gereedmaken en bouwen’ (Nehemia 2:20). 
 
Ook onze gevoelens vragen om inzicht en oriëntatie, om leiding van God. Hij wil ons leren op een 
positieve manier met fijne en moeilijke dingen om te gaan zoals teleurstellingen en onbegrip waarbij 
onze identiteit en waarde niet afhankelijk is van wat we voelen en meemaken, maar van wie we in 
Christus mogen zijn. 
Hoe meer we in Hem ‘geworteld’ zijn (Kolossenzen 2:6), des te stabieler zal ons gevoelsleven 
worden. De psalmist speelde geen kiekeboe met zijn emoties, maar kwam elke keer weer met dit 
alles bij God. Daardoor kwam hij ook steeds bij de basis terug: God en Zijn bestemming voor zijn 
leven en toekomst. In Psalm 56:4-5 lezen we bijvoorbeeld: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. 
In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?’ 
David erkende beide emoties: onrust en vrees, maar ook de mogelijkheid van Godsvertrouwen. Hij 
koos voor dit laatste. 
 
Wanneer wij dit goed begrijpen, zullen we allerlei gevoelens (bijvoorbeeld negatieve gevoelens als 
boosheid, frustratie of een gevoel van falen) niet langer verdringen maar op de juiste manier leren 
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verwerken. Gevoelens horen uiteindelijk bij ons mens-zijn, maar wij moeten leren er op een goede 
manier mee om te gaan. Dan zullen ze ons niet langer beheersen, maar mogen wij ze gaan 
beheersen. Uiteraard geldt dit ook de ontwikkeling van positieve gevoelens (bijvoorbeeld blijdschap, 
vertrouwen, geduld en mildheid), emoties die we wellicht te weinig ruimte in ons leven hebben 
gegeven, maar waarin God - door het werk van Zijn Geest - ons wil onderrichten. 
 

3.  Onze wil 
Wij hebben nagedacht over de invloed van ons denken en van ons gevoelsleven. Nu volgen nog 
enkele gedachten over onze wil, een wil die zich in actieve overgave aan Gods wil heeft overgegeven 
zodat de menselijke wil met Gods wil kan samenwerken. 
 
De Bijbel spreekt ten aanzien van de nieuwe mens, en dus ook van de nieuwe wil, in gebiedende wijs. 
In Romeinen 6 lezen wij:  
'Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren...,' (12).  
'En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid...,' (13). 
'...stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging,' (19). 
In Kolossenzen 3:12 lezen wij: ‘Bekleed u dan, (...) met innige gevoelens van ontferming...'  
Willen wij in beweging komen? Willen wij open staan voor een andere gerichtheid? 
Filippenzen 2:13 zegt: 'want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn 
welbehagen.' In Het Boek staat: ‘God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u Hem graag wilt 
gehoorzamen en dat u ook doet wat Hij van u vraagt. Zo bereikt Hij Zijn doel.’ 
God wil onze wilskracht (of dit nu bij aanleg te veel of te weinig is) vormen, maar staan we er open 
voor? 
In de praktijk is het vaak ‘ik kan niet’ of ‘ik wil niet’. De uitdaging van de Bijbel is om een open wil te 
hebben, zodat God ons tot juiste besluiten kan leiden. 
Gehoorzaamheid aan Zijn Woord en Geest spelen hierbij uiteraard een grote rol. 
Jezus zei bijvoorbeeld in Mattheüs 7:24-27 dat ons ‘levenshuis’ in elkaar stort wanneer 
we alleen maar luisteren en niet doen… Dan werkt het niets uit. Onze wil moet in beweging komen! 
 

c.  Ons lichaam 
Ook ons lichaam is voor God belangrijk. Paulus noemt ons lichaam zelfs ‘een tempel van de Heilige 
Geest’. Een tempel die om verzorging en onderhoud vraagt. Vandaar het belang van een 
uitgebalanceerd leven, van ontspanning en inspanning, van rust en lichaamsbeweging. Inzicht in 
verantwoorde voeding is bijvoorbeeld niet minder ‘geestelijk’. Het hoort erbij omdat ons lichaam 
erbij hoort. Dit geldt eveneens de beoefening van een sport of het regelmatig wandelen of fietsen. 
Ook betekent het dat onze ‘tempel’ er verzorgd en correct mag uitzien zodat wij een waardige 
vertegenwoordiger(ster) van God zijn. Ons uiterlijk communiceert wel degelijk wat! Is datgene wat 
wij communiceren positief en aantrekkelijk? Weten wij bijvoorbeeld welke kleuren ons goed staan en 
staan we open voor adviezen in het geval we hierin een beperkt inzicht hebben? 
Creativiteit is een gave van God, ook creatief inzicht in kleuren en combinaties daarvan. Wij mogen 
hierin van elkaar leren en elkaar aanvullen. Een leuke bijkomstigheid is dat we ook meer 
zelfvertrouwen krijgen wanneer we er goed verzorgd uitzien. Het is belangrijk dat we ons ‘lekker’ en 
op ons gemak voelen, en niet onnodig geremd worden door onzekerheid over ons uiterlijk. 
 
Veel christenen onderschatten de waarde van het lichaam, omdat de Bijbel terecht waarschuwt voor 
de kwetsbaarheid ervan in verband met de zonde. Zo kunnen de lichamelijke zintuigen (zien, horen, 
proeven, ruiken, tasten) ten goede gebruikt worden, maar ook een aanleiding worden voor 
ongehoorzaamheid aan God. 
Allereerst enkele voorbeelden. Dankzij ons ‘voelen’ kunnen we genieten van een lentebries in ons 
gezicht of van het zeewater wanneer we met blote voeten een strandwandeling maken. 
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Zo kunnen we dankzij ons reukvermogen genieten van een verfrist bos nadat het geregend heeft of 
van een heerlijk ruikend gerecht dat uit de oven komt. En zo kunnen we dankzij ons ‘gezicht’ 
genieten van een mooie zonsondergang of van een nevelige ochtend met zijn eigen bijzondere 
stemming. 
Naast positieve indrukken kunnen echter ook negatieve indrukken uit de wereld om ons heen op ons 
afkomen, indrukken die om een reactie vragen en in veel gevallen om verwerping, bijvoorbeeld 
wanneer wij pornografische lectuur zien of roddelpraat horen. 
 
De apostel Jakobus schreef in zijn brief: ‘… als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en 
verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, 
baart ze de dood,’ (Jakobus 1:14-15).  
 
Via onze zintuigen kunnen verlangens op ons afkomen die om een beslissing vragen. Een goede 
beslissing voorkomt dan dat er sprake is van ‘bevruchting’ en respectievelijk van een ‘geboorte’. 
Verleidingen op zich zijn dus geen zonde, wel wanneer we eraan toegeven, wanneer wij ze ruimte 
geven in ons denkenen handelen. 
Wat via onze zintuigen en via lichamelijke verlangens (zoals seksualiteit) op ons afkomt mag daarom 
niet bepalend zijn voor onze manier van leven, maar wat Gods Geest ons duidelijk maakt. 
Gods Geest wil ons persoonlijke of zielenleven en ons lichamelijke leven onder Zijn hoede nemen. 
Uiteindelijk wil Hij harmonie in ons hele mens-zijn bewerken, en ons lichaam hoort daar ook bij. Hij 
wil een bedding aangeven voor onze lichamelijke en emotionele impulsen, zodat we als totale mens 
tot de bestemming komen die God voor ons voor ogen heeft, een goede en heilzame bestemming, 
omdat God goed is. 
 

Geest, ziel en lichaam 
Geest, ziel en lichaam - de menselijke drie-eenheid. We weten allemaal uit ervaring dat deze drie 
terreinen met elkaar verweven zijn. Als wij bijvoorbeeld innerlijk onvrede hebben, zal het moeilijk 
zijn om dit helemaal te verbergen. Onze houding (zoals hangende schouders, of onrustige 
bewegingen en blik) en onze lichamelijke conditie (zoals een maagzweer) kunnen innerlijke emoties 
en spanningen verraden. 
Een persoonlijk voorbeeld: Toen ik in een verlate puberteitsperiode zat, ben ik erg op zoek geweest 
naar mijn identiteit - ik was op zoek naar mijzelf en de vrouw die ik mocht zijn en worden. Hoewel ik 
wist dat ik bij God hoorde, had ik geen greep op de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid. Ik zag te 
weinig perspectief, en wist onvoldoende wat ik nu wilde. Ik begon zelfs te twijfelen aan mijn 
eigenwaarde en daardoor aan mijn betekenis voor anderen. Er was een kortsluiting tussen mijn 
kennis over God en mijn persoonlijke plaats daarin. 
Ik zag, onder invloed van de verwarrende puberteitsfase en groei naar volwassenheid niet meer de 
plaats van mijn leven in het grote geheel. 
Deze desoriëntatie gaf zoveel onvrede, dat ik ook onvrede kreeg met mijn lichaam en uiterlijk. Ik 
kreeg eetproblemen, in die mate dat ik op een gegeven moment nog maar 38 kilo woog. 
God was echter trouw en geleidelijk aan is er verandering gekomen. 
 
Als ik nu op die periode terugzie, weet ik dat ik op dat moment behoefte had aan een beter begrijpen 
hoe je als mens in elkaar zit, hoe je met emoties moet leren omgaan en hoe je je mag ontwikkelen. Ik 
begreep onvoldoende de signalen toen er een blokkade ontstond tussen mijn geest, ziel en lichaam. 
Ik begreep onvoldoende hoe je bijbelse principes kunt toepassen op je levenssituatie nu en hoe je 
een groeiproces in je leven kunt aanvaarden door het uiteindelijke doel voor ogen te houden: 
groeiende volwassenheid. 
Eén nuttig gevolg van deze jeugdervaring is in ieder geval: méér begrip voor anderen die met 
soortgelijke problemen worstelen en het belang om God in alle terreinen van je leven te betrekken. 
Nu, morgen en de dagen die volgen, tot Christus terugkomt. 
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Daarom bad Paulus: 'En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel 
oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere 
Jezus Christus.Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen,' (1 Thessalonicenzen 5:23-24). 
Pé de Bruin geeft in zijn boek: ‘Wie is uw vader!’ (Bosch en Hoven – Bilthoven) een verhelderende 
illustratie van de drie-eenheid van de mens (geest, ziel en lichaam).  
 
Hij schrijft:  
‘De ziel geeft aan het lichaam het leven en de geest bepaalt de kwaliteit van dat leven.’ Om dit te 
illustreren geeft hij het voorbeeld van een schip: ‘Het lichaam is dienstbaar aan de ziel en de ziel op 
haar beurt is dienstbaar aan de geest. Zoals een schip dienstbaar is aan de bemanning en de 
bemanning dienstbaar is aan de kapitein (. . .) De geest heeft namelijk de ziel en het lichaam nodig 
om op aarde te kunnen functioneren. Precies zoals een zeekapitein zijn bemanning en zijn schip 
nodig heeft om op zee te kunnen functioneren.’ 
 
Over het belang van de ziel zegt Pé de Bruin: ‘Zo kan ook onze geest niet met ons lichaam uit de 
voeten als de ziel, de bemanning, niet ‘aan boord’ is. (…) ‘De bemanning is de ziel van de boot en de 
kapitein is er het geestelijk centrum van, hij geeft zijn commando’s. De bemanning voert de bevelen 
van de kapitein uit, zij zorgt ervoor dat de boot zich beweegt zoals de kapitein dat heeft bevolen.’ 
 
En over de geest: ‘De geest van de mens is het wezen van de mens, het is zijn eigenlijke ik-heid. Die 
geest geeft aan het leven van de mens zijn bestemming.’  
Pé de Bruin werkt het voorbeeld nog verder uit. Hij noemt de zondeval de muiterij van de mens, 
waarbij de kapitein brak met zijn Reder. Hij raakte vervreemd van zijn Opdrachtgever, van God.  
In Christus biedt God ons echter weer het goddelijke vaarplan aan, waardoor we toch tot God Zelf en 
Zijn bestemming voor ons leven kunnen koersen. 
Daarbij stelt de auteur dat het soms nodig kan zijn ‘een loods’ aan boord te nemen, iemand die 
advies geeft bij de noodzakelijke koerscorrecties. Maar wel waarschuwt hij voor het gevaar om aan 
de loods een permanente functie te geven. Een loods mag nooit in de plaats van God Zelf komen. Hij 
heeft aan al Zijn kapiteins een zeekaart gegeven waardoor ze veilig kunnen aankomen. Daarom 
moeten ze afhankelijk van Hem zijn en onder Zijn leiding willen varen. 
 

Om over na te denken: 
De Romeinse wijsgeer Marcus Aurelius schreef eens: ‘De ziel krijgt de kleur van de gedachten 
waarmee ze vervuld is.’ 
• Als dit waar is, hoe staat het dan met onze gedachten?  
• Zijn ze grauw of hoopvol en in hoeverre vragen onze gedachten om meer richting en inspiratie? 
 
Paulus spreekt in 2 Korinthe 10:5 en 11:3 over de noodzaak om ons denken op God af te stemmen en 
hierin waakzaam te zijn.  
Allereerst schrijft hij dat:  
'...wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.'  
 
En even verder waarschuwt hij ons voor het gevaar dat onze: 
'...gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.' 
 
Niet alleen onze gedachten vragen aandacht, maar ook een positieve verwerking van onze 
ervaringen zodat God ons tot verdere ontplooiing kan laten komen. 
 
Hoe denken wij over het volgende citaat van David Seamands uit: ‘Groeien naar volwassenheid’?  
‘Ik denk dat de reden om te veel nadruk op het onbewuste te leggen, het zoeken van een excuus is, 
een ontvluchten van de verantwoordelijkheid voor ons eigen verkeerde gedrag. Als u toch aan deze 
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term de voorkeur geeft, denkt u er dan aan dat dit onbewuste niet een op zichzelf staand iets is, niet 
een ding. Het is een woord waarmee men iets beschrijft. Men probeert er de diepten van onze 
persoonlijkheid mee af te schilderen. Hoe u het onderbewuste niveau van uw geest ook noemt, het is 
een gegeven feit dat we nooit iets vergeten van wat we meemaken. 
Hoewel u misschien niet in staat bent dit naar eigen believen in uw geheugen terug te roepen, leeft 
iets wat ooit uw pad gekruist heeft, in uw herinnering voort. Het is netjes opgeslagen in de 
voorraadkamer van uw geest. Dit is zowel wonderbaarlijk als vreselijk. Het is zowel de grootsheid als 
de ellende van het menselijk bestaan. 
Het houdt in - en iets groters dan dit bestaat er in dit verband niet - dat, wanneer u de Heilige Geest 
diep in uw innerlijk binnen laat, uw onderbewustzijn laat reinigen en Hem in de diepten van uw hart 
toelaat om de voorraadplaats van uw herinneringen met Zijn aanwezigheid te vullen, God u dan de 
kracht zal geven om dit deel van uw persoonlijkheid, dat één van de meest creatieve is, te activeren.’ 
  
Een uitspraak van Jezus uit 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; want Mijn 
juk is zacht en Mijn last is licht.’ 
 
Na het ‘komen’ (vers 28) komt het ‘leer van Mij’ (vers 29).  
Jezus wil ons onderwijzen en door Zijn woord inzicht geven. Hij wil onze hele persoonlijkheid 
doordringen van Zijn boodschap, zodat we in Zijn Geest en gezindheid in deze wereld kunnen worden 
ingeschakeld. Het komen en het leren gaat hand in hand, in wat voor situatie wij ons ook bevinden. 
Het is een levensinstelling die ons leven zal verrijken en richting zal geven. 
Zoals twee ossen - verbonden met een juk - een ploeg trekken, zo mogen wij naast Jezus lopen en 
gelijke tred met Hem houden. Dat betekent dagelijks met Hem onderweg zijn op weg naar een goede 
toekomst. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat leren we uit Psalm 42:6-7 over de balans tussen ons gevoel, onze wil en onze gedachten? 

‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer 
loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, 
daarom denk ik aan U...’ 
Herkennen we ons in de (bewerkte) Psalm van David? 
Wat staat geestelijke volwassenheid vaak in de weg? 

 
2. Persoonlijkheid: ‘datgene wat een persoon karakteriseert...’ Dat wat je uniek maakt. 

Wat gebeurt er nu met onze persoonlijkheid wanneer we ons aan God toevertrouwen?  
 

3. Onze persoonlijkheid is geschonden. Hoe mogen we als christen hiermee omgaan?  
 
4. De drie dimensies in onze persoonlijkheid: Geest, ziel en lichaam  

Wat betekent de doorwerking van Gods Geest concreet op al die terreinen? 
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Hoofdstuk 5 

Ontwikkelen tot... 
 
Persoonlijkheidsvorming en ontwikkeling mogen nooit op zichzelf staan. Het dient een doel: 
volwassenheid in Jezus Christus, opdat we van daaruit de ander kunnen dienen en kunnen 
‘vruchtdragen’. 
 
Voor eigen studie verwijzen wij naar Paulus’ woorden in: Kolossenzen 1:9-12; 3:9-10; Efeze 4: 13-16. 
In het laatstgenoemde gedeelte staat onder meer: ‘…totdat wij allen komen tot de eenheid van het 
geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van 
de volheid van Christus…’ 
 
God wil onze persoonlijkheid richting geven en tot volwassenheid laten komen, zodat Hij ons leven 
voor anderen kan gebruiken. Paulus bracht de dienst aan de ander daarom steeds in verband met 
geestelijke groei. Hij bad voor de christenen te Kolosse: ‘… zodat u wandelt op een wijze de Heere 
waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,’ 
(Kolossenzen 1:10). Groeien en vruchtdragen.  
Ook volgens Efeze 2:10 zijn we: '...geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ 
De ontwikkeling van onze persoonlijkheid mag resulteren in vruchtdragen, in het ontdekken van onze 
taak als burgers van Gods rijk. 
 
God kent onze mogelijkheden en beperkingen maar Hij weet ook hoe we vanuit Zijn kracht kunnen 
worden! Ook weet Hij op welke manieren ons leven vrucht kan dragen. 
Daarom moeten we onze ontplooiing ondergeschikt laten zijn aan dit grote kader. 
Waarom? Omdat dit groter kader nodig is om niet vast te lopen in onszelf! Gods liefde en plan voor 
ons leven moet ons zo bezielen dat we onze persoonlijkheid hieraan ondergeschikt en dienstbaar 
willen laten zijn. Met andere woorden: onze liefde voor God en Zijn plan moet groter zijn dan de 
liefde voor onszelf, waardoor we het aandurven om buiten onszelf te treden; waardoor we iets 
kunnen gaan betekenen voor God en Zijn koninkrijk. 
Van Jezus lezen we bijvoorbeeld in Lukas 2: 40 en 52:  ‘En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in 
de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem,’ (2:40). 
‘En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen,’ (2:52) of zoals Het 
Boek het zegt: ‘Hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij stond in de gunst bij God en de 
mensen.’ 
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Een goede en groeiende relatie met God betekent een goede en groeiende relatie met anderen, en 
de liefde voor God zal resulteren in liefde voor mensen. 
In die betekenis moet de ontwikkeling van onze persoonlijkheid gericht zijn op mensen. 
Ter verduidelijking een illustratie 
 

Christus wil met Zijn Geest in ons wonen. Wij mogen met 
ons ‘zelf’ of ‘ik’ aan Zijn voeten zitten en door Hem 
onderwezen worden. Onderwijzing die onze hele 
persoonlijkheid omvat: ons verstand, onze wil en ons 
gevoel. Wij mogen een tempel van Zijn Geest zijn en Hem 
dus met ons lichaam dienen. Een dienst die oog heeft 
voor de naaste. Christus wil door middel van Zijn 
‘broeders en zusters’ in deze wereld handelend bezig zijn. 
Nog steeds! 
Een nieuwtestamentische uitspraak: ‘Hieraan leerden wij 
de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft 
gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven 
geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn 

broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem 
blijven?’ (I Johannes 3:16-17). 
Liefde voor God en medemens horen bij elkaar! 
 
In het Oude Testament lezen we over de opdracht van profeten om Gods volk terug te roepen tot 
God, en tot een levensstijl die met toewijding aan God in verband stond. 
Een voorbeeld uit Jesaja 1 waarin de profeet Gods woorden weergeeft, waar allereerst sprake is van 
een oproep om alle godsdienstigheid weg te doen die niet oprecht en vruchtdragend is: 'Breng niet 
langer nutteloze offers...,' (13) '...ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen 
zitten vol bloed. Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad 
doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak 
van de weduwe!’ (15-17). 
 
God wil dat ons dienen van Hem ook gestalte krijgt in ons dienen van anderen. 
Uiteindelijk leven we in een geschonden wereld en hebben we met een geschonden mensheid te 
maken, een mensheid die van God vervreemd is. Juist in die vervreemding roept God ons op tot 
dienst. Om niet alleen over Hem en Zijn Evangelie te spreken maar dit ‘goede nieuws’ ook voor te 
leven zodat mensen het goede en echte ervan zullen ondervinden. God wil dat we tekenen van hoop 
oprichten waar wanhoop is en tekenen van harmonie in situaties vol disharmonie. Dat we vergeving 
en liefde tonen waar bitterheid en haat heersen. Dat we oprechte zorg geven waar mensen 
gevangen zitten in doffe onverschilligheid en matheid. Echt mens-zijn moet een geestelijke, verticale 
dimensie en een op de naaste gerichte, horizontale dimensie hebben. Ware humaniteit kan niet 
zonder die geestelijke dimensie, zoals drs. Evert van der Poll het in zijn bijdrage in ‘Vroom en 
radicaal’ zegt: ‘De ware humaniteit heeft niet alleen een horizontale maar ook een verticale 
dimensie. Het gebod God en mens lief te hebben! (…) zo bezien kan humaniseren niet zonder 
christianiseren.’ 
 
De apostel Jakobus is op dit gebied in zijn brief ook heel radicaal. In hoofdstuk 4:17 staat: ‘Wie dan 
weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.’ 
Zonde is niet alleen het doel missen wat God met ons persoonlijk leven heeft (een eeuwige relatie 
met Hem) maar zonde is ook het niet gehoor geven aan Gods opdracht voor ons leven: als 
beelddrager van Hem op deze aarde onze opdracht vervullen. Zonde betekent ook: onrecht doen aan 
Gods wezen, door Zijn hart en bedoelingen te vertekenen en te verminken, met als gevolg dat 
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mensen niet geboeid worden door onze levensstijl en erger: niet geïnteresseerd zijn in de God die wij 
mogen dienen. We werken in dat geval immers alleen maar mee aan het tot stand komen van allerlei 
karikatuurbeelden die mensen zich over God vormen. Jakobus zegt terecht dat ‘goed doen’ een 
natuurlijk gevolg is van onze verbondenheid met God. Om die reden gaf God ons Zijn Geest en 
Woord zodat we in dit goede onderwezen en bekrachtigd kunnen worden. 
 

Waarom moeten we ons inzetten voor deze wereld? 
Omdat God de wereld zo liefhad, dat Hij Zijn Zoon ernaar toe heeft gestuurd. Nog steeds wil God 
deze wereld bereiken met Zijn liefde en ons hierbij inschakelen. God geeft de wereld niet op, ook al 
zal Hij deze tijdelijke en geschonden wereld eens vernieuwen, een vernieuwing die begonnen is toen 
Hij Jezus zond. De Bijbel leert dat de toekomst van de wereld ligt in de vernieuwing ervan. We lezen 
dat het herstel niet komt doornaar het ‘oude’ terug te keren (de hof van Eden, het paradijs, werd 
(afgesloten) maar door het nieuwe dat in Christus begonnen is en voleindigd zal worden. Het laatste 
bijbelboek spreekt over ‘een nieuwe hemel en aarde’ die vol van gerechtigheid en vrede zal zijn 
omdat Christus als Vredevorst Zijn rijk zal vestigen. God heeft de wereld niet opgegeven - ondanks al 
zijn geschondenheid en Hij zal dwars door alles heen iets nieuws gaan geven. 
Wij mogen ons als Zijn vertegenwoordigers inzetten om de huidige wereld te wijzen op de 
verzoening die God wil, op de nieuwe toekomst die God belooft aan iedereen  die op deze waarheid 
wil ingaan. 
Ter overweging enkele bijbelgedeelten: 

 ‘Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus 
smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem,’  
(2 Korinthe 5:20-21). 

 
Jezus sprak:  

 'Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn 
dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is 
Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus 
antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de 
wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan 
Mijn stem gehoor,’ (Johannes 18:36-37). 

 

 ‘En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid,’ (1 Johannes 2:17). 

 

Jezus nam de ‘doornen’ serieus 
In Genesis 3:18 lezen we dat er doornen en distels kwamen als gevolg van de ongehoorzaamheid van 
de mens. De hele schepping raakte bij deze rebellie betrokken. 
In Johannes 19 lezen we dat Jezus de doornen, de gevolgen van de zonde, de zonde zelf, letterlijk 
onderging toen Hij de schuld van de wereld vrijwillig op Zich nam. We lezen: ‘En de soldaten vlochten 
een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en 
zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht,’ (19:1-2). 
Jezus werd door mensen met doornen gekroond, zonder dat zij zich bewust waren dat juist door 
Jezus’ lijden en sterven en Zijn opstanding uit de dood, de macht van de zonde onttroond werd. 
Doordat Hij de pijn van de doornen verdroeg en overwon, kan Hij ons helpen om de doornen in ons 
leven en in deze wereld onder ogen te zien en in Zijn kracht tegemoet treden. Uiteindelijk is Hij 
Koning, en horen wij bij Zijn rijk. 
 
Allereerst een voorbeeld van een ‘doorn’ die het persoonlijke leven betreft, een bepaalde situatie die 
God in het leven van Paulus toeliet. Paulus spreekt over ‘een doorn in zijn vlees’, een doorn waarover 



 
Wie mag ik zijn en worden 

Hoofdstuk 5: pagina 4 
 

hij met God in gesprek was. We lezen: 'Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij 
weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht 
wordt in zwakheid volbracht..., (2 Korinthe 12:8-9). 
 
God verlangt ernaar dat wij - ook in de geschondenheid die wij in ons leven ervaren - ons 
concentreren op Zijn overwinning, genade en kracht. 
God belooft nieuw leven en nieuwe mogelijkheden, wanneer we met Hem de toekomst ingaan. 
Wanneer we vanuit de hoop van het Evangelie in deze wereld werkzaam zijn. De belofte uit  
Psalm 84:6-8 spreekt ook van deze hoop: ‘Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart 
zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot 
hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen 
verschijnen voor God in Sion.’ 
We mogen tijdens ons leven op aarde al iets weergeven van het eeuwigheidsleven dat God ons in 
Christus wil geven: een leven in harmonie met God en Zijn bedoelingen, waarbij Hij het welzijn van 
ieder mens beoogt. In die gezindheid mogen wij ons voor anderen inzetten. 
Soms kan het moeilijk zijn om goede relaties met anderen op te bouwen door het ontbreken van 
ervaring en voorbeelden of door karakterproblemen. Vriendschap is echter een kunst die te 
beoefenen is en geleerd kan worden. Ook is het de moeite waard omdat je door het geven van 
vriendschap op jouw beurt vriendschap gaat ontvangen. 
 

Bouwen aan relaties 
In het geval je helemaal (nog) geen vrienden hebt is het goed te beginnen met één of enkele 
vriendschapsrelaties uit te bouwen, bijvoorbeeld door zelf een goede vriend(in)te zijn, door initiatief 
te nemen; door oprechte belangstelling te tonen; door mee te leven; door samen iets te 
ondernemen; door te luisteren; door jezelf te zijn en jezelf te geven, ook in het leren uitspreken van 
gedachten en gevoelens; door te kunnen vergeven; door geen onrealistische en dus te hoge 
verwachtingen te koesteren en door er te zijn als het nodig is. 
Verandering is een proces en een proces neemt tijd! 
 

Het voorbeeld van Petrus en Paulus 
Jezus heeft als timmerman vaak een stuk hout in Zijn handen gehad waarvan Hij iets moois en 
bruikbaars moest maken. Toen Hij de impulsieve Petrus zag en riep, wist Hij hoe Petrus uiteindelijk 
zou uitgroeien tot een stabiele man die van enorme betekenis zou zijn voor de Gemeente van 
Christus. In die tijd lag er enorm veel betekenis in een naam. Jezus maakte door middel van een 
naamsverandering duidelijk wat er zou gebeuren wanneer Petrus Jezus zou volgen. 
Johannes 1:43 vermeldt: '...Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas 
genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus.' Een naam die ‘rots’ betekende. 
Jezus toonde vertrouwen in Petrus’ ontwikkeling en toekomstige opdracht! 
 
Ook Paulus veranderde van een agressieve, fanatieke Saulus in een bewogen Paulus. 
Maar hij verwijst naar het geheim, door in 1 Korinthe 15:10 te zeggen: 'Maar door de genade van 
God ben ik wat ik ben...'  
Dezelfde Paulus zegt in Galaten 2:21: ‘Ik doe de genade van God niet teniet…’  
Gods genade vraagt om ruimte en een antwoord. Om een gelovig handelen vanuit die genade. In de 
Groot-Nieuwsvertaling staat het als volgt: ‘Wat ik ben, ben ik door de genade van God, en Zijn genade 
heeft op mij haar uitwerking niet gemist.’ 
De Hebreeënschrijver maant de gelovige als volgt aan: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de 
genade van God...,’ (12:15).  
Tegenover het gevaar van achteropraken, van een achterstand oplopen, staat de opdracht om te 
groeien in de genade en kennis van Jezus Christus. (Zie 2 Petrus 3:18).   
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Het voorbeeld van Aquila en Priscilla 
Het echtpaar Aquila en Priscilla is een ander voorbeeld van wat God kan doen wanneer onze liefde 
en toewijding aan Zijn plan voor ons leven groter is dan de liefde voor onszelf. Wij lezen in 
Handelingen 18 dat Paulus hen in Korinthe als tentenmakers aantrof, nadat ze uit Rome verdreven 
waren. Door Paulus – zelf ook tentenmaker - leerden ze veel over Jezus Christus en Zijn Evangelie. 
Het werd een voorbereidende periode. Als echtpaar zijn ze na enige tijd bereid om Korinthe te 
verlaten en naar Efeze te gaan omdat dit nodig was voor de Gemeente van Christus in die plaats. Ze 
werden medewerkers van God, die velen de weg tot God mochten wijzen. Ze gaven dóór wat ze zelf 
eerst ontvangen hadden. 
Die gerichtheid op anderen bleek ook toen Apollos, een geleerd man en doorkneed in de Schriften, in 
de synagoge optrad. Hij was een vurig en bekwaam spreker. Aquila en Priscilla ontdekten echter dat 
Apollos te weinig op de hoogte was van Het Nieuwe Verbond, het volbrachte werk van Christus. Ze 
overwonnen toen hun mogelijke vrees (uiteindelijk voelden ze zich maar eenvoudige tentenmakers) 
en nodigden hem in hun huis. Op een positieve manier toonden ze respect voor zijn huidige 
bediening maar tegelijkertijd wilden ze hem helpen door hem de weg van God nauwkeuriger uit te 
leggen (18:26). Ze respecteerden zijn inzet maar wisten dat meer inzicht zijn invloed zou vergroten. 
Daar wilden ze zich voor inzetten (18:27-28). Daarvoor waren ze zelfs bereid verkeerd begrepen te 
worden, zo lief hadden ze de voortgang van het Evangelie. 
 
Deze geschiedenis toont het belang van: een beschikbare en lerende instelling; een gerichtheid op de 
ontplooiing van anderen en de uitbouw van Gods werk; de bereidheid om eigen huis en 
mogelijkheden in te schakelen.  
Paulus schrijft in Romeinen 16:3-5: ‘Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. 
Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle 
gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis.’  
 

We hebben anderen nodig 
God wil bij de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en mogelijkheden andere mensen inschakelen. 
Aquila en Priscilla wilden Apollos verder helpen. Wie kan ons helpen of wie kan door ons geholpen 
worden? 
Mensen kun je met cadeautjes vergelijken. Wij moeten naar elkaar leren kijken als mooi ingepakte 
cadeautjes die van de plank gehaald en uitgepakt moeten worden. Met andere woorden: God wil dat 
datgene wat Hij in ons gelegd heeft ‘zichtbaar’ wordt en bruikbaar gemaakt zal worden voor Zijn 
doel. Het betekent dat we elkaar vertrouwen geven en open willen staan voor suggesties en 
correcties. Daarom is vriendschap zo belangrijk! 
Vanuit vriendschap en een lerende instelling zullen we ontdekken dat situaties ons kunnen vormen in 
plaats van remmen. We zullen dan gaven en mogelijkheden gaan ontdekken die we niet voor 
mogelijk hadden gehouden. Mogelijkheden die ons leven zullen verrijken. 
 

Onderlinge betrokkenheid en teamgeest 
We hebben anderen niet alleen nodig voor aanvulling en correctie, maar ook om ons tot het goede 
aan te sporen, om ons te stimuleren. Op een afstand blijven van anderen staat daarom haaks op 
Gods bedoeling: een gemeenschap bestaande uit mensen die zich onderling voor elkaar 
verantwoordelijk weet. Het betekent dat we deelgenoot willen zijn van elkaars leven. 
 
Twee citaten hierover van dr. Charles R. Swindoll uit ‘Maskers af ’ (Gideon – Hoornaar):  

 ‘We kunnen alleen van een echte relatie spreken, als we gemeenschap met anderen hebben en 
niet op een gemakkelijke afstand van elkaar blijven. Dat betekent aanraking, meevoelen van de 
pijn, bereid zijn troost en genezing te brengen. We moeten scheidsmuren omtrekken en 
maskers afzetten. We moeten onze deuren openzetten en er extra sleutels van laten maken. We 



 
Wie mag ik zijn en worden 

Hoofdstuk 5: pagina 6 
 

moeten bruggen over onze verdedigingsgracht leggen en anderen toestaan in onze vreugde en 
ons verdriet te delen.’ 

 
En over de waarde van de christelijke gemeente: 

 ‘Pas als we de waarde gaan zien van elk lid van het Lichaam (in plaats van enkele opvallende 
leden), zullen we dit gezinsleven in zijn volle omvang beleven. Groepsleven kan nooit echt zijn, 
als de leden van de groep druk bezig zijn één of twee leden op een voetstuk te houden.’ 

 
Daarom concludeert dr. Swindoll dat teamgeest voor een gemeenschap belangrijkere is dan het 
aantal leden en de grootte ervan. ‘Kracht komt veel meer door hechtheid, aanraking, openheid en 
beschikbaarheid dan door leden alleen.’ Contact met anderen ondersteunt ons, en met elkaar komen 
we op plaatsen waar we alleen niet zouden zijn gekomen. 
 

Eerlijkheid 
Zo’n gemeenschappelijke levensstijl kan alleen maar gedijen in een klimaat van liefde en waarheid, 
twee pijlers die elkaar in evenwicht houden en groei mogelijk maken. 
 
Eerlijkheid betreft: 
1. Onze omgang met God, waarbij we stil worden voor Hem en openstaan voor Zijn onderwijzing. 

 
2. Onszelf willen we echt tot inzicht komen en met verworven inzichten gaan handelen?  
 Willen we leren van het leven, van allerlei ervaringen die we opdoen? 
 
3. Anderen: willen en kunnen we onszelf zijn, met onze goede en slechte eigenschappen, met onze 

blijdschap en onze zorgen? 
 
De mens is niet alleen ‘tweezaam’ geschapen, maar ‘driezaam’ : als mens ten opzichte van God, de 
ander en zichzelf. Eerlijkheid vraagt dat we erkennen dat we God en de medemens nodig hebben om 
zelf optimaal mens te kunnen zijn. 
 
Wanneer we aan de hand van het boek Handelingen bestuderen hoe de eerste christengemeente 
bezig was, dan zien we daar een enorme betrokkenheid bij elkaars leven. De mensen deelden niet 
alleen elkaars leven maar ook datgene wat ze in materieel opzicht bezaten. Het maakte er deel van 
uit. God kon het getuigenis dat hiervan uitging op een geweldige manier gebruiken. 
Naast dit positieve geluid spreekt de Bijbel echter ook realistisch over de problemen die naar voren 
komen. Zoals het probleem van schijnheiligheid ; het voorbijgaan aan sociaalzwakkere groepen ; 
onderschatting van Gods werk in het leven van anderen; accenten op bijzaken, terwijl de hoofdzaak 
ons bij elkaar kan houden; persoonlijke conflicten waarbij mensen zich aan eigen standpunt 
vastklampen en onvoldoende de weg van de verzoening zoeken.  
De Bijbel roept ons op om elkaar in liefde, nederigheid en zachtmoedigheid te ondersteunen en te 
vermanen. Eerlijkheid zonder liefde kan echter als pijnlijk en kwetsend ervaren worden en 
verbittering tot gevolg hebben. Onderwijzing en liefde moeten hand-in-hand gaan, uiteindelijk gaat 
het om mensen met gevoelens, met frustraties, teleurstellingen, verwachtingen, verlangens en 
relaties. 
 
Ds. J. Overduin schreef in zijn boek ‘Hier beneden is het...’:  
‘Wie steeds waarheden zegt zonder liefde, staat zelf niet in de waarheid en doet niet de waarheid. 
Immers de volle bijbelse waarheid sluit de liefde in, zoals de volle bijbelse liefde de waarheid insluit.’  
Liefde en waarheid: twee peilers in het beoefenen van eerlijke relaties. 
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Hebben we geloof in Gods werk? 
Paulus schreef in 2 Korinthe 12:9: '...Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht...'  
Geloven we dit ook ten aanzien van onze persoonlijke vorming? Concentreren we ons hierbij op Gods 
genade? Die vraag zullen we persoonlijk moeten beantwoorden. 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk nog een uitspraak van Paulus:  
'Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht 
die in ons werkzaam is, ' (Efeze 3:20). 
God kan en wil véél meer doen dan wij bidden of beseffen. Maar geloven we in Zijn kracht die in ons 
werkt? 
 
Jezus sprak de veelbetekenende en wijze woorden: 'Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal 
het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden,' (Mattheüs 16:25). 
Onszelf en onze identiteit vinden we in de ontmoeting met Jezus. Van daaruit mogen we ‘Hem 
volgen’ (Mattheüs 16:24). 
Jezus vraagt één ding: bereidheid Hem te volgen en van Hem te leren. Zelfverwerping eert Hem niet, 
levensaanvaarding wel. 
 
Aanvaarding die mogelijk is doordat God ons in Christus nieuw leven en nieuwe kracht aanbiedt. 
Aanvaarding die gericht is op dat wat God gaat doen. Ook in óns leven. De enige voorwaarde is 
Christus volgen en gelovend openstaan voor Zijn kracht. 
 
De Hebreeënschrijver zegt over het gevaar van ongeloof: '...Maar het gepredikte woord bracht hun 
geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden, ' (4:2). 
 

Geloof Gods beloften 
Handelingen 1:8 geeft ons een geweldige belofte: ‘…maar u zult de kracht van de Heilige Geest 

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en 

Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ 

Het vers begon met de woorden ‘u zult de kracht ontvangen...’ God wil ons door Zijn Geest aanraken: 
ons persoonlijke leven, zodat we als uniek mens een getuige worden; iemand die kan vertellen wat 
God in zijn of haar leven gedaan heeft en nog doet. Van daaruit kan Hij ons dan ook gebruiken in ons 
‘Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria’, in de omgeving waar Hij ons geplaatst heeft en voor mensen 
waarmee Hij ons in contact brengt. 
Geloven we dit en staan we hiervoor open? En willen we hierop actief handelen? 
 
Corrie ten Boom deed hierover eens een pakkende uitspraak: ‘Het gaat niet om mijn kunnen, maar 
om mijn reactie op Gods kunnen.’ 
 

Om over na te denken / gespreksvraag: 
1. Waarom is het soms zo moeilijk om eerlijk met elkaar om te gaan?  

Wat vraagt het van ons en van de ander?  
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Hoofdstuk 6 
Vriendschap 
 
In het vorige hoofdstuk kwam de betekenis van vriendschap al meermalen naar voren. 
Omdat vriendschap een kunst is die we mogen leren beoefenen, is een extra hoofdstuk toegevoegd 
waarin we stil staan bij enkele vragen over vriendschap. 

 Wat is het? 
 

 Hoe beleven mensen het? 
 

 Wat verwacht men ervan? 
 

 Waardoor kan vriendschap belemmerd worden? 
 

 Wat is onze bijdrage en hoe kan die concreter worden? 
 
Allereerst is het goed om eens na te gaan wat verschillende mensen over vriendschap gezegd 
hebben.  
Enkele uitspraken over vriendschap: 
 

 Heb veel vrienden en weinig vertrouwelingen, (Apollonius van Tyane). 
 

 In de nood leert men zijn vrienden kennen, (Ennius). 
 

 Vrienden zonder fouten te willen hebben, staat gelijk aan van niemand te willen houden,  
(De Sacy). 

 

 Het leven ontrooft ons meer vrienden dan de dood, (Louis Rey). 
 

 Wij verliezen altijd de vriendschap van hen, die onze achting verliezen, (Joseph Joubert). 
 

 Iedereen is geneigd weg te deinzen voor diegenen die op hem leunen, (Lord Halifax). 
 

 Vriendschap wordt, evenals liefde, vernietigd door lange afwezigheid, hoewel zij door korte 
versterkt kan worden, (Samuel Johnson). 

 

 Een nieuwe vriend is als nieuwe wijn; laat hem oud worden, zo zal hij u wel smaken,  
(Jezus Sirach). 
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 Men kan het niet ver brengen in de vriendschap, als men niet bereid is elkaar kleine gebreken te 
vergeven, (Jean La Bruyére). 

 Een vriend is iemand die alles van je afweet en desalniettemin van je houdt, (Elbert Hubbard). 
 

 Ieder mens hoort een kerkhof van behoorlijke afmetingen te bezitten om de fouten van zijn 
vrienden in te begraven, (Henry Ward Beecher). 

 

 Men moet de gebreken van zijn vrienden kennen, maar hen er niet om haten, (Horatius). 
 

 Oprechte vrienden zijn zeldzaam, maar de vraag ernaar is dan ook slechts gering,  
(Maria van Ebner-Eschenbach). 

 

 De enige manier om een vriend te krijgen is er één te zijn, (Ralph Waldo Emerson). 
 

 De achting is voor de vriendschap, wat voor een bloem de tak is, waardoor zij gedragen wordt, 
(Francois Droz). 

 

 Ware vriendschap duurt levenslang, (Cisero). 
 

 De beste spiegel is een oude vriend, (George Herbert). 
 

 Wanneer de vaten tot de bodem geledigd zijn, verdwijnen de vrienden, (Horatius). 
 

 Ik durf verzekeren dat indien alle mensen wisten wat ze van elkaar zeggen, er geen vier vrienden 
op de wereld zouden zijn; dat blijkt wel uit de twisten, veroorzaakt door wat men soms van 
elkaar over breng,t (Blaise Pascal). 

 

 Laat niet het gras groeien op de weg der vriendschap, (Mme Geoffrin). 
 

 Velen, die vrienden schijnen, zijn het niet: en velen, die het niet schijnen, zijn het, (Democritus). 
 

 Het is een groter schande zijn vrienden te wantrouwen dan door hen bedrogen te worden,  
(La Rochefoucauld). 

 

 Het is niet zozeer de hulp van onze vrienden die ons helpt, als wel het vertrouwen dat hun hulp 
ons inboezemt, (Epicurus). 

 

 Van goede mensen gelijkt de vriendschap een rivier: in het begin is die onbetekenend, in het 
midden sterk gewassen. Meer en meer breidt zij zich uit en is zij eenmaal aan ‘t stromen, dan 
gaat zij nimmer terug, (lndische spreuk). 

 

 Niet de volmaakten, maar de onvolmaakten zijn degenen die behoefte aan liefde hebben  
(Oscar Wilde). 

 

 Vriendschap kan men leren en een expert in vriendschap worden is één van de lonendste 
ondernemingen van het leven, (Alan Loy McGinnis). 

 

 Door contact met anderen te zoeken, vergeet je jezelf. Dat is een praktische manier om te doen 
wat Jezus zei: jezelf verloochenen. Het resultaat? Je begint te leven! (Tim Stafford). 
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 Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt of voor je vecht, pas 
als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen: ‘k heb een vriend. 
(Toon Hermans, uit ‘Liggen in ’t gras’, Elsevier Amsterdam). 

 

 We willen vaak wel de vreugde van diepe relaties ervaren, maar niet de verantwoordelijkheid 
daarvan op ons nemen, (Pamela Reeve). 

 

 'Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Wonden door iemand die liefheeft, zijn 
tekenen van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater. (…) Olie en reukwerk 
verblijden het hart, zo is de genegenheid van iemands vriend, vanwege de hartelijke raad,' 
(Spreuken 27:5-6 en 9). 

 

 'IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste,' (Spreuken 27:17). 
 

Vriendschap: wat is het en wat verwachten we ervan? 
Wat is vriendschap eigenlijk? 
Volgens het woordenboek is vriendschap een band van genegenheid die vrienden aan elkaar 
verbindt. Maar... waaraan denken wij bij het horen van het woord vriendschap? 
 
Wat betekent het voor ons? 

 Onderling vertrouwen? 
 

 Een gevoel van onderlinge aanvaarding en waardering? 
 

 Wederzijds contact en gezelligheid? 
 

 Het ontvangen van hartelijkheid, vriendelijkheid en vrolijkheid waardoor we opgebeurd 
worden? 

 

 Begrip en aandacht? 
 

 Waardering voor bepaalde eigenschappen van de ander die je bij jezelf mist, bijvoorbeeld een 
opgewekt karakter? 

 

 Een stuk herkenning (bijvoorbeeld hoe je over iets denkt en voelt), een gevoel van 
verbondenheid, van verwantschap? 

 

 Of is het vooral een relatie waarbij we onszelf mogen en kunnen zijn? 
 
Hoe we ook over vriendschap denken en waarop we ook de accenten leggen, één ding staat vast: we 
hebben allemaal behoefte aan vriendschap, aan een ontmoeting met de ander. Een ontmoeting die 
herkenning geeft, warmte en positieve stimulansen. Samen mens zijn. Samen door elkaar bevestigd 
worden zodat je ervaart dat je leven zinvol is. 
Dat je er mag zijn en dat je leven op prijs gesteld wordt. Dat je gezien wordt en dat je nodig bent. 
 

Verwaarlozing van vriendschap 
Wanneer planten of dieren verwaarloosd worden, zal dit na enige tijd duidelijk merkbaar zijn. 
Wanneer we bijvoorbeeld denken aan verwaarloosde huisdieren, dan weten we hoe verwaarlozing 
hun gedrag kan beïnvloeden. Hoe agressiviteit of wantrouwen gevoed werden, of hoe apathie 
toesloeg. 
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Maar zien we dit ook niet in menselijke relaties, de mens die als ‘kroon van Gods schepping’ werd 
gemaakt? Het is een ontstellend onrecht dat we elkaar aandoen: Verwaarlozing van elkaar en van 
onderlinge relaties. Verwaarlozing van vriendschap. 
 

Enkele oorzaken 
We leven in zo’n jachtige tijd dat we nauwelijks aan relaties toekomen. We hebben het er te druk 
voor gekregen. We stellen vriendschap wel op prijs maar het mag ons niet teveel tijd kosten... 
 
Terecht schreef Pamela Reeve hierover: ‘We willen vaak wel de vreugde van diepe relaties ervaren, 
maar niet de verantwoordelijkheid daarvan op ons nemen.’ 
 
Maar niet alleen drukte kan een struikelblok zijn, ook passiviteit en onverschilligheid. 
We hebben misschien voldoende tijd, maar missen voldoende motivatie om ons op anderen in te 
stellen. We hebben genoeg aan onszelf. Aan onze vragen, onze levensomstandigheden en het 
ontwikkelen van onze persoonlijkheid. We zijn zo in beslag genomen door ons leven, ons werken en 
onze ontplooiingskansen, dat de ander nauwelijks aan bod komt. 
 
We kunnen echter ook weinig aandacht aan relaties geven, doordat we te vaak teleurgesteld 
werden. Teleurgesteld in onze verwachtingen, in mensen, in de vriendschap zelf.  
 
Een liedje van de formatie ‘Het goede doel’ (1984) is hiervan een goed voorbeeld:  
‘Vriendschap is een illusie, een pakketje schroot met een dun laagje chroom.’  
 
Voor veel mensen bleek vriendschap een zeer oppervlakkig iets te zijn, zelfs een illusie. 
Ook de nadruk op de noodzakelijk geachte ‘individualisering’ speelt in deze tijd een rol. 
In onze samenleving kan de grote nadruk op de eigen ontplooiing de behoefte aan onderlinge 
betrokkenheid en solidariteit verdringen, een gevaar dat niet alleen het gezinsleven nadelig 
beïnvloedt, maar ook de werksfeer en de directe leefwereld in eigen omgeving. 
De mensen gaan in deze tijd vrijblijvender met elkaar om. Ze durven zich zelfs in veel gevallen niet te 
binden, uit angst dat dit hun persoonlijke identiteit en ontplooiing kan belemmeren. Aan de ene kant 
verlangt men naar vriendschap en liefde, aan de andere kant voelt men zich beperkt in het geven 
ervan, omdat de persoonlijke handhaving niet in het gedrang mag komen. Een spanningsveld waarin 
diepgaande vriendschapsrelaties moeilijk gedijen. 
 
Eén van de belangrijkste oorzaken is verder dat we als mens vaak in onvrede leven met onze 
Schepper en met onszelf. We hebben moeite met de persoon die we zijn. 
We zouden iemand anders willen zijn. We zijn zo doordrongen van wat we niet zijn dat we nauwelijks 
zicht hebben op wat we wel zijn. 
We schieten tekort ten opzichte van allerlei menselijke maatstaven wat betreft ons voorkomen - ons 
huiselijk leven - onze maatschappelijke positie - onze sociale verplichtingen enz. 
Wanneer we stilstaan bij onze beperkingen, kunnen we ons vermoeid, leeg en verward voelen. 
We voelen ons vervreemd van God en geïsoleerd van onze medemens. 
 
Toch lezen we in het Evangelie dat God zo intens verlangt naar een vriendschapsrelatie met ons, dat 
Hij er alles voor over had om deze te herstellen. 
 
Zijn Zoon nam alle menselijke tekortkomingen en schuld op Zich - ook de onze – om de weg weer vrij 
te maken voor verzoening, voor herstel en vernieuwing. Wanneer wij dit geschenk vol vertrouwen 
aanvaarden en voortaan vanuit die herstelde relatie met God leven, dan kunnen wij ook anders naar 
onszelf leren kijken. In de Bijbel staat dat we in Gods ogen ‘kostbaar’ zijn en ‘hoog geschat’. 
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Hij ziet het met ons zitten en daarom mogen we naar onszelf leren kijken met Gods ogen. In Zijn 
ogen zijn we kosthaar. Hij betaalde voor ons een dure prijs: het leven van Zijn Zoon. We zijn kostbaar 
als mens omdat Hij weet hoe we kunnen worden wanneer we weer in harmonie met God en onszelf 
leven. 
Alleen dan zullen we buiten onszelf kunnen treden - de ander tegemoet. Alleen dan leren we ook 
naar anderen kijken met Gods ogen: kostbare mensen waarvoor Christus stierf - mensen die ook een 
vriendschapsrelatie met God mogen gaan ervaren - mensen die ons nodig hebben en die wij nodig 
hebben. Over en weer. Uiteindelijk wil God dat we samen mens leren zijn. Mensen die op weg zijn 
met God en met elkaar. 
 

Wat kost vriendschap? 
Vriendschap vraagt iets van ons. Laten wij eens bij een aantal kenmerken stilstaan. 
We spraken al over de noodzaak om in vrede te leven met God en onszelf. Door ons met God te 
verzoenen en van daaruit beschikbaar te zijn voor anderen. Het christelijke symbool, het kruis, is een 
goede illustratie. De verticale balk van het kruis wijst naar God en de relatie, die Hij met ons wil 
hebben. Maar God wil dat het daarna in ‘horizontale’, in medemenselijke relaties gestalte krijgt en 
zichthaar wordt. 
Dat we vanuit een goede relatie met God weer een ‘open’ leven aangaan met onszelf en met 
anderen. Jezus gaf hierin het voorbeeld. Hij was bereid, niet alleen Gods boodschap, maar ook 
Zichzelf te geven. Hij deelde Zijn gedachten, Zijn gevoelens, kortom: Zijn leven.  
Johannes schreef veel van Jezus’ woorden op. Eén voorbeeld: ‘Ik noem u niet meer slaven, want een 
slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn 
Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb,’ (Johannes 15:15).  
Jezus had een ‘open’ leven. Een delend leven! 
 

Kiezen voor vriendschap 
Dit betekent dat we voor de ander - en dus voor vriendschap - kiezen. Door onszelf in te zetten voor 
de ontwikkeling van relaties, door initiatieven te leren nemen, door de kunst van vriendschap te 
willen leren beoefenen. Daarbij mogen we ons concentreren op ons aandeel en onze mogelijkheden 
zoals: 

 Een gezellig huis. 
 

 Een luisterend oor. 
 

 Een vrolijk en opgeruimd karakter. 
 

 Liefde en begrip voor kinderen en hun leefwereld. 
 

 Onze levenservaring. 
 
Wij kunnen anderen vaak helpen met levenslessen die wij zélf leerden. 
Oók de moeilijke! Wij mogen hierin mens zijn en ons kwetsbaar opstellen. 
 
Wat betreft het kiezen voor anderen mogen we ook van God leren. Toen Adam en Eva opstandig 
reageerden en tegen Gods bedoeling ingingen, nam God toch weer het initiatief. Hij zocht hen op - 
ook in die situatie - omdat Hij toch met hen verder wilde gaan. God nam het initiatief in het zoeken 
naar een oplossing voor de schuld van de mens door in de gestalte van Zijn Zoon vrijwillig naar deze 
wereld te komen en in onze plaats de schuld ‘af te lossen’. 
Romeinen 5:8 zegt: ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren.’ 
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Aanvaarding 
Voor het beleven van vriendschap is het verder van enorm belang dat iemand zich aanvaard voelt en 
weet. Als een unieke persoon met een eigen achtergrond en geschiedenis (ongeacht de vraag of je 
het eens bent met alles wat hij of zij doet!). 
Alleen vanuit een klimaat van aanvaarding kan de ander ons tegemoet komen en zichzelf leren 
geven. Dan is er een basis van vertrouwen, waardoor mensen zich durven geven. De geschiedenis 
van de Samaritaanse en overspelige vrouw uit Johannes 4 en 8 is hier een goed voorbeeld van! 
 

Groeiende communicatie 
Vriendschap moet je leren! Dus ook het leren uiten van gedachten en gevoelens. Een luisterend oor 
is daarbij enorm belangrijk. Communicatie is wat dat betreft een proces, een met elkaar op weg 
gaan: stap-voor-stap. Communicatie betekent verder: Opbeuren van elkaar; elkaar stimuleren; elkaar 
advies geven. Het bijbelboek Spreuken illustreert dit:  
 

 'Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen,' (16:24). 
 

 'IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste,' (27:17). 
 

Vergeving 
Vrienden kunnen elkaar teleurstellen. Het is niet te voorkomen omdat wij als mensen niet volmaakt 
zijn. Iedereen kan het overkomen dat hij of zij anderen teleurstelt. 
Meestal onbedoeld, maar daarom niet minder waar. Bij teleurstelling kunnen we elkaar loslaten, 
maar de kunst van echte vriendschap is om elkaar dan juist vast te houden, door elkaar te vergeven. 
Door elkaar ruimte te geven voor groei, door er samen goed doorheen te komen. Het zal de relatie 
alleen maar meer ‘volwassen’ maken. 
‘Vrienden zonder fouten te willen hebben, staat gelijk aan van niemand willen houden,’ (De Sacy). 
 

Eerlijkheid, betrouwbaarheid en trouw 
Het is belangrijk dat mensen op ons aan kunnen, dat ze weten dat bepaalde informatie bij ons veilig 
is en dat we niet onzorgvuldig met anderen over hen en hun leven spreken. Het betekent ook dat we 
écht moeten zijn, dat we ons niet anders voordoen dan we zijn... 
Er is meer respect voor ons wanneer we onszelf durven zijn en onze mening durven uiten. Eerlijk 
omgaan met onszelf en anderen betekent dat we soms de moed moeten hebben (en de liefde!) om 
te zeggen wat gezegd moet worden, ook al kan het misschien verkeerd opgepakt worden. Jezus ging 
heel eerlijk met Zijn discipelen om. 
Hij had ze lief en waardeerde hen, maar Hij was ook eerlijk in z’n gesprekken met hen en in het 
opvangen van hun vragen of problemen. Hij gaf ze ruimte om te ontdekken, om te leren en om 
fouten te maken, zonder ze daarbij los te laten. Dat is vriendschap. 
Dat is trouw. Maar trouw is een moeilijk te leren eigenschap omdat we zo in beslag genomen kunnen 
worden door nieuwe dingen die op ons afkomen. Trouw betekent echter veel! Trouw is bijvoorbeeld 
het nakomen van beloften. Trouw tonen we ook in ons contact met mensen die door moeilijke 
periodes gaan. Bijvoorbeeld rondom het overlijden van een partner, een vader of moeder of rondom 
langdurige ziekte of andere moeilijke omstandigheden. 
 

Realisme 
We moeten echter ook realistisch zijn. Zo gauw kunnen we onszelf overvragen. We kunnen niet voor 
iedereen evenveel betekenen. We moeten hierin onze beperkingen aanvaarden. Zo heeft het mij 
geholpen te ontdekken dat er verschillende ‘soorten’ vriendschappen zijn. Bijvoorbeeld naast een 
brede kennissen- en vriendenkring, een kleine hechte vriendenkring waarbij sprake is van een 
vertrouwelijke omgang. En zelfs in die kleinere vriendenkring mag er variatie zijn. 
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Realisme betekent verder dat we niet alleen onszelf niet overvragen, maar ook de ander niet! Soms 
verwacht je te veel begrip, teveel enthousiasme of te veel aandacht. 
Ook de ander kan soms door moeilijke of extra drukke periodes gaan, waardoor zijn of haar tijd 
beperkt is. Probeer je te realiseren dat het niet de bedoeling of intentie van de ander is om je te 
‘verwaarlozen’. Er zal wel een reden voor zijn... Plaats echter geen vraagtekens bij de oprechtheid 
van de ander! Laten we nuchter zijn en erkennen dat we nooit kunnen voorkomen dat anderen - en 
wijzelf - teleurstelling zullen veroorzaken. Het is nu eenmaal een feit dat wij elkaar als onvolmaakte 
mensen kunnen teleurstellen. 
 

Het goede zoeken voor anderen 
Jezus is hierin een geweldig voorbeeld geweest. Hij zocht het goede voor ons door allereerst weer 
zicht te geven op onze Schepper en hemelse Vader, op onze identiteit als mens, op onze roeping als 
‘beelddrager van God’. 
Hij wilde ons weer in relatie, in contact met Zijn Vader brengen en onze ogen openen voor Zijn liefde 
en heiligheid. Hij wilde ons door Zijn manier van leven en spreken laten zien hoe Zijn Vader is, een 
God die ernaar verlangt dat we tot de oorspronkelijke bestemming van ons leven komen. In relatie 
tot God, onszelf en anderen. 
 

Vriendschap is ook meeleven en meelijden 
Meeleven met wie? Met mensen die ons ‘liggen’? Zeker, maar ook met mensen die ons wellicht niet 
zo ‘liggen’, maar die wel snakken naar aandacht en hulp. Regelmatig klinkt in de Bijbel de boodschap 
door dat het er niet om gaat dat we alleen maar met onze lippen God erkennen en Hem een plaats 
geven in ons leven, maar dat onze toewijding aan Hem ook zichtbaar moet worden in relaties! In zorg 
voor mensen die met een bepaalde nood worstelen of in moeilijke omstandigheden verkeren. 
 
Jezus leefde die keuze voor anderen voor, door Zijn vriendschap aan iedereen aan te bieden, inclusief 
aan tollenaars en hoeren, aan hen die aan de rand van de samenleving stonden. 
Hij was er ook voor de zieken, de treurenden, de zoekenden, de mensen die wilden weten wat de zin 
van hun leven was. Jezus was onpartijdig en bood iedereen vriendschap aan. 
Natuurlijk koos Hij ook Zijn meest nabije vrienden zoals de twaalf discipelen, maar daarnaast wilde 
Hij aan niemand voorbijgaan. Hij bood vriendschap en liefde aan. 
In Openbaring 3:20 vergelijkt Johannes het menselijk bestaan met een huis waar Jezus genodigd wil 
zijn. Hij dwingt daarbij geen vriendschap af, maar verlangt ernaar dat die vriendschap van harte 
aanvaard zal worden.  
In Het Boek staat: ‘Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij 
hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem.’ 
Samen eten of maaltijd houden: in de tijd dat deze woorden opgeschreven werden, was vooral de 
maaltijd een manier om onderling contact en vriendschap tot uitdrukking te brengen. Het betekende 
dat je je met elkaar verbonden voelde en ervaringen, gedachten en gevoelens wilde delen. 
Jezus wil contact, uitwisseling, betrokkenheid, onderling vertrouwen en groeiende openheid. En 
wanneer wij denken aan Zijn handen die het brood delen, dan weten we dat die handen nog steeds 
de littekens dragen die wijzen op Zijn lijden, op Zijn meeleven tot in het uiterste: Zijn sterven in onze 
plaats. Hij liet Zijn handen verminken om ons daarna het leven te kunnen geven. Om ons te kunnen 
laten delen in Zijn vriendschap en in de vriendschap van Zijn Vader. 
Vanuit die vriendschap kunnen wij dan beschikbaar zijn voor anderen. 
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Om over na te denken / gespreksvragen 
1. Probeer eens enkele voorbeelden te noemen hoe we onze beperkingen, zwakheden of fouten 

vaak camoufleren of uit de weg gaan. 
Wat stelt de Bijbel daar tegenover? 
 

2. Wat kan een ‘lerende houding’ in de weg staan? 
 

3. Hoe voorkom je verdringing van emoties? 
 

4. Wat mag vriendschap voor ons inhouden? 
 
5. Wat kan onze bijdrage in de ontwikkeling van vriendschap zijn? 
 
6. Wat is vriendschap en wat verwachten we ervan?  
 
7. Waardoor kan vriendschap belemmerd worden?  
 
8. Wat vraagt vriendschap van ons?  
 


