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Voorwoord
“Goede raad is duur”, zegt het spreekwoord. Duur - niet altijd door de prijs, maar door de strijd
en de diepe wegen waarop je die leert…
Zo verging het ook mij. Het leek wel of er voor mijn moeilijkheden géén boeken geschreven
waren - maar als Christen dacht ik: in de Bijbel, Gods Woord, moet het toch te vinden zijn!
IJverig zocht ik oplossingen, en was dan ook meestal erg zuinig op de raad die ik vond.
Jarenlang had ik `s nachts een potlood naast mijn bed, om snel “bijzondere” gedachten op te
schrijven: inzichten uit een Bijbelgedeelte, of ingevingen die me konden helpen in mijn strijd.
Jarenlang ook verzamelde ik zorgvuldig alles wat nuttig leek: adviezen - direct of indirect - uit
preken of Bijbelstudies, door gesprekken met vrienden, of lessen in pastoraat die bv. lieten zien
wat “vernieuwing van denken” (Rom. 12:2) betekent, en hoe belangrijk vergeving is. Verder
hebben verschillende van de boeken in de literatuurlijst veel betekenis voor mij gehad. En nóg!
Zo leerde ik dus veel van de strijd van anderen: vrienden, Bijbelleraren, of mensen uit de Bijbel
die me inspireerden, zoals Jozef en Paulus. Maar: God wil ons, als we een open oor voor Hem
hebben, ook Zelf lessen leren die speciaal op onze eigen situatie van toepassing zijn. Dit is iets
heel kostbaars! Als we daarmee zuinig omgaan, komen we tot een eigen lijstje met Gods
raadgevingen - nieuwe inzichten, troost en richting voor onze levenssituatie, als een bron van
kracht en bemoediging. Die kostbare levenslessen zijn als lichtpuntjes, die we zuinig in ons hart
bewaren, zonder de Bron - de Heer Zelf - uit het oog te verliezen. In onze gebedsrelatie met Hem
ligt onze ware hulp...
Veel levenslessen van God vielen zo in mijn eigen levenstuin, en ook van de levenswijsheid van
anderen kon ik veel leren. Voor hun inbreng en ideeën ben ik zowel de Heer als hen heel erg
dankbaar. Die raad heb ik door strijd heen beproefd en als heel waardevol ervaren. En in de raad
naar anderen toe merkte ik, dat ook mensen om me heen iets aan deze levenslessen en ervaringen
hadden. Zo kwam ik telkens weer op dezelfde Bijbelse principes en richtlijnen uit, en zo kwam
de gedachte om deze principes op te schrijven, zodat ook een bredere kring van mensen daar iets
aan heeft. Wat is het fantastisch, dat onze moeite anderen ten goede kan komen, en dat zij niet
opnieuw het moeizaam veroverde “wiel” opnieuw moeten uitvinden!

Met dank aan alle proeflezers, en met name aan Ir. P.N. Ruige te Velp, voor hun waardevolle
adviezen en bemoediging bij de totstandkoming van dit boek.

_____
CLARA M. VAN DIJK, lente 1992 (NIEUWE BEWERKING 2014).
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Een inleiding die niet kan worden overgeslagen!
Velen van ons hopen, dat ons leven verschil zal maken in deze wereld als een “zoutend zout en
lichtend licht”, en dat we leren (Mat. 5:13-16) om ook anderen te helpen zodat ze licht gaan
verspreiden. Dat moet immers mogelijk zijn voor iedereen!
Maar meestal nemen onze eigen drukte en de alledaagse moeilijkheden (dus niet eens zozeer de
“zware” problemen met drugs, echtscheiding e.d. waarbij vaak specialistische hulp nodig is),
onze moed en inzet weg; vooral ook op het gebied van onze gevoelens. En daarvoor vinden we
als Christen niet altijd een geschikte raadgever, die ons bemoedigt en nieuw perspectief geeft.
Waar is die Bijbelse raad te vinden? Juist dat is het doel van dit boekje: een VRAAGBAAK te
zijn die ons als Gods leger van de eigen strijd helpt bevrijden, zodat we klaar worden gemaakt
tot (Jes.40:3-5, 57:14) de strijd voor zijn Koninkrijk. Ook om ons heen zouden veel christenen
(Heb.12:2) beter functioneren, als ze het geestelijke gereedschap daarvoor kregen aangereikt. En
er zijn Bijbelse antwoorden, vaak niet eens moeilijke! Het is zo geweldig, dat Gods raad voor
ons mensen een echt haalbare is…
De Bijbel zelf geeft de beste raad die ooit is opgeschreven, en dit boekje geeft dan ook talloze
Bijbelreferenties die de lezer zelf kan opzoeken. Je ziet dan het verband met de omliggende
verzen, en krijgt zo een duidelijker beeld.
Dit beknopte boek is dan ook meer een naslagwerkje dan een leesboek (wel zijn hoofdstukken
over verwante onderwerpen bij elkaar gegroepeerd). Als je een bepaald probleem hebt, en
daarover wat adviezen wil opzoeken in een hoofdstuk dat bij dat probleem past (zie daarvoor
inhoudsopgave en zoekregister), dan kun je er dan ook iets mee doen. Maar het is niet gezegd
dat elk advies je zal helpen; het zijn géén wetten!
Alleen Gods Woord heeft werkelijk gezag; dat is echt een lamp voor onze voet en een licht op
ons pad. We mogen dat steeds weer tot ons hart laten spreken (Ps.119:105), en door zo’n advies
ook toe te passen leggen we het enige vaste fundament voor ons levenshuis (Mat.7:24).
Misschien kun je met sommige adviezen uit dit boekje niet uit de voeten, en zoek je elders raad!
De raad die jou eigenlijk had kunnen helpen ontbreekt hier soms, en niet elk advies is geschikt
voor iedereen… Elk mens heeft immers zijn eigen persoonlijkheid en aanpak, zijn eigen
probleemsituaties. Beter is het dan, om juist dat eruit te halen wat jou wél aanspreekt, waar je
“iets mee kunt”, waar je rust over hebt en blij mee bent. Dat kan een advies zijn dat duidelijk
aansluit op je eigen situatie of waarop God je misschien wijst in deze periode van je leven. De
rest kun je dan opzij leggen, tot je een andere keer ook daar weer iets aan hebt.
Pas dan die enkele adviezen, die je “wel ziet zitten” voor jouw situatie, eens toe in de praktijk ga daar dan ook serieus mee aan de slag - want ze helpen beter als we ze ook echt toepassen! Ga
er biddend mee om, samen met God, en bespreek alles met Hem. De hier opgeschreven inzichten
zijn maar beperkt. De liefdevolle Vader; God is altijd zoveel groter dan wij bidden of beseffen,
zijn wegen en gedachten zoveel hoger dan de onze (Ef.3:20; Jes.55:9). Zonder Hem worden ook
adviezen tot wetten of systemen, en daarin ligt géén verlossing! (Hand.4:12; Kol.1:13-14;Ef.1:7).
Het heil is te vinden in niemand anders dan in Jezus Christus, in zijn rijke genade door de
vergeving van onze zonden. In de levende gebedsrelatie met Hem vinden we de Wonderbare
Raadsman die voor onze zonden stierf, die opstond uit de doden, die ons de Trooster stuurt, en
die voor ons ook een plaats aan het bereiden is in de hemel. Hij Zelf wil ons persoonlijk
bemoedigen…

3
Vaak zijn we niet in lastige omstandigheden, staan we niet voor grote uitdagingen, en hebben we
alleen een vaag verlangen naar meer... Ook dan kan dit boek een steun zijn om verder te komen
met God. Want wat we ook proberen als mens, en waar we ook staan, we hebben Gods wijsheid
nodig, en kunnen daarvoor rustig achter de Goede Herder aanlopen. Zo gaan we steeds meer in
alle ontspannenheid met Hem om. We hoeven ook geen “doe-Christen” te worden, maar mogen
leren een “rust-Christen” te worden, die zich geborgen weet bij de hemelse Vader.
Om het met de woorden van een proeflezer te zeggen: “Maak je niet zo druk of je het allemaal
wel goed doet. De Herder geeft je wel een tik met z’n staf ... als je echt dreigt te verdwalen. Al
merk je niet zoveel van die Goede Herder, en al heb je het de hele dag druk met grazen en
zoeken naar malse grassprietjes tussen doornen en rotsen, en al heb je veel last van gedrang en
geduw van je medeschapen, en van lastige honden ... wees ervan overtuigd dat je tot de kudde
behoort. Wees ervan overtuigd dat de Herder nog de meest grazige weiden opzoekt die er in de
omtrek te vinden zijn. We hoeven de Herder niet voortdurend voor de voeten te lopen in plaats
van gewoon te gaan grazen. We hoeven ook niet geforceerd te denken: Hoe krijg ik een ideaal
geloofsleven - zoals een kind dat voortdurend tegen zijn vader zegt: Kijk eens hoe leuk ik ben
tegen mijn vriendjes, in plaats van gewoon te gaan spelen en in dat spel op te gaan. Daar kunnen
vaders intens van genieten. Dat gewone leven is het kostbare geschenk van God.”
Lees als je raad zoekt, de richtlijnen hieronder eens door. Ze komen in bijna elk hoofdstuk voor,
en geven alvast een perspectief om de oplossingen in jouw speciale geval sneller te vinden.
Je kunt je al lezend afvragen “welke richtlijn brengt hulp in mijn situatie”?
Deze richtlijnen zijn o.a.:
1. Sta in de eerste liefde tot de Heer (neem de tijd voor Hem!).
2. Leg je toe op een levende gebedsrelatie met je Hemelse Vader.
3. Streef naar intense gehoorzaamheid aan de Heer, ook in je denken.
4. Vraag de Heer bij zonden direct om vergeving; vergeef ook jezelf, en heb jezelf lief.
5. Volg een levensstijl van vergeving, naar iedereen toe die je tegenkomt.
6. Zorg dat je relaties in orde zijn, voor zover je er ook maar enigszins zelf iets aan kunt doen.
7. Overwin het kwade door het goede (handel in de “tegenovergestelde geest”, als een licht in de
duisternis, door anderen te dienen, en te geven in plaats van te ontvangen). Vraag daarbij om de
hulp en kracht van de Heilige Geest.
8. Houd je vast aan de waarheid van Gods Woord, wat je gevoelens je ook wijsmaken,en tel je
zegeningen.
9. Aarzel niet, anderen om raad te vragen, en waar nodig meer hulp te zoeken!
Het Zoekregister kan helpen, over zo’n thema nog iets meer te vinden; en in de Appendix
worden deze richtlijnen puntsgewijs verder uitgewerkt.
Tenslotte kan dit boek je ook de weg wijzen om weer anderen te helpen. In de drukke en soms
ingewikkelde tijd van nu, waarin zoveel problemen of innerlijke verwondingen de kop op steken,
zijn er vaak niet genoeg raadgevers met een Bijbels fundament.
Daarbij kunnen de adviezen uit dit boek ook anderen om jou heen weer zegenen en hen helpen,
om hun vertrouwen op de liefdevolle Hemelse Vader te stellen.
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1.

Raad voor lijdende en verdrietige mensen

Ieder mens heeft wel wat ervaring met lijden. En soms krijgt God de schuld! Het is dan goed te weten,
dat het meeste lijden ons wordt aangedaan door het “menselijk ras” (soms dus ook door onszelf), als dat
zich in ongehoorzaamheid aan God door invloeden van de vijand laat leiden, en door de gebrokenheid
van onze wereld die daaruit voortkomt. Dat te weten helpt ons om troost bij een liefdevolle hemelse
Vader te vinden, die door zijn inzettingen, en het gebod om elkaar lief te hebben, juist het goede voor ons
had bedacht!... In die heel moeilijke periodes in het leven heb je mogelijk iets aan de volgende tips en
adviezen:
1) Geef de aanklager geen kans in je leven
De vijand van onze zielen komt in moeilijke situaties en lijden al gauw met de vinger wijzen naar onze
zonden, en zegt “eigen schuld”, “God straft je nu”. Weet dan dat je zonden vergeven zijn - dit is een heel
belangrijk punt, het is je overwinningsgrond, en de basis van je autoriteit! (Kol.1:13-14; Rom.8:1;
2Kor.5:17; Flp.3:9-10). Ga hier dus heel zorgvuldig mee om. We bereiken dit niet door tegen de zonde te
vechten in eigen kracht, maar door die telkens weer direct bij de Heer Jezus te brengen en Hem te vragen
om vergeving, en om de kracht van de Heilige Geest. Met zijn hulp kunnen we het kwade overwinnen
door het goede (Rom.12:21).
Het zijn vaak de kleine vosjes die de wijngaard van onze overwinning bederven (Hoogl.2:15), en het is zo
belangrijk om elke dag, liefst zodra je het beseft, je grote en kleine zonden bij de Heer te brengen en om
vergeving te vragen. Dat kan ook onhoorbaar gebeuren, bv. door een stil gebed in je hart tijdens een
gesprek of op het werk. Vergeef anderen die je verdriet deden, vooral ook mensen uit het verleden die je
nog dwars zitten, en vraag ook vergeving voor je eigen houding daarin. Wees hierin grondig, en ontvang
(!) ook de vergeving die de Heer aan jou geeft; want dan hoef jij je niet meer schuldig te voelen en heeft
de vijand, de aanklager, geen ruimte meer in jouw leven. De Heer is ook zo blij met ons oprechte hart, en
verblijdt zich over ons. Zijn liefde is er altijd voor ons, ook waar mensen teleurstellen. Bijbelgedeelten als
Ps.33:16-22 en 62:1-9 zullen je bemoedigen op je pad.
We kunnen verder leren wat te doen als we ons aangeklaagd voelen. Vraag dan de Heer of je ergens
tekort geschoten bent en hebt gezondigd. Als die aanklachten dan duidelijk én waar blijken zijn, weten we
de weg: we vragen de Heer om vergeving en laten de zonden na. We kunnen dan weer rein voor God
staan. Maar meestal zijn de aanklachten vaag, je hebt alleen het “gevoel te falen”. Het is dan meestal een
leugen!! Vraag de Heer maar om onderscheiding.
Accepteer zo’n onbewezen aanklacht niet, weersta de vijand en zijn aanklachten, en ga de Heer danken
dat je een kind van de Koning bent, en dat jouw zonden vergeven zijn. Mocht je er zelf niet doorheen
breken, vraag dan om gebed door anderen, want het is heel belangrijk dat we weten, dat we vast staan op
onze overwinningsgrond, door de verzoening van onze zonden op Golgotha. Laat niet los voordat je
daarvan ook in het hier en nu verzekerd bent! Door de vergeving van zonden mogen we weten, dat het
lijden ons niet overkomt omdat we schuldig staan voor God (waardoor de vijand een ingang zou vinden in
ons leven). We mogen ons dan immers een nieuwe schepping weten (2Kor.5:17), in een levende relatie
met Jezus! Het lijden is dan niet weg uit ons leven, maar overkomt ons om andere redenen: omdat
anderen ons dit aandoen, of omdat we in een gevallen wereld leven met ziekte en dood waarin de vijand
zich roert, en soms ook om Jezus’ wil (vanwege ons geloof ervaren we de weerstand van de vijand, en
van mensen die God niet kennen; Flp.1:29-30). Maar Gods genade en heerlijkheid dragen ons door het
lijden heen; zie ook Heb.2:9; Luk.24:27; Rom.8:17-18,28; 1Pet.2:12. We mogen daarin zijn intense
liefde ervaren, en ook iets daarvan gaan uitstralen naar anderen.
In een gevallen wereld vol nood heeft God óns neergezet met een eigen verantwoordelijkheid om het
goede te kiezen en elkaar lief te hebben. Hij maakte ons niet als marionetten, en laat juist daardoor ook
toe dat mensen fouten maken en tegen zijn wil ingaan. Zo doen we elkaar pijn; niet omdat God dat wil
(Mt.22:37-40), maar omdat Hij ons de vrijheid gaf van een eigen keus, en het daardoor ook mogelijk
maakte dat wij tegen elkaar zondigen - zonden waarvoor Hij overigens al meteen een reddingsplan
ontwikkelde, ten koste van Zichzelf - zo’n goede God is Hij!
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2) God wil ons leven en overvloed geven; het goede, welgevallige, volmaakte
Laat deze waarheid maar heel diep tot je doordringen: God wil niet dat we lijden (Rom.12:2; Joh.10:1011; Jak.1:17), maar droeg onze schuld in Christus. Hoe kan Hij die sprak “je zult niet stelen” ons een dief
sturen? Hoe kan Hij die het oor schiep, ons doofheid sturen? Als je zonden vergeven zijn, is er in Christus
immers geen veroordeling meer (Rom.8:1).
Omdat veel mensen het moeilijk vinden te geloven, dat een zo goede God over een zo zondige wereld
regeert, gaan we op dit alles wat uitgebreider in. God koos ervoor de mens zó te maken, dat hij vóór of
tegen Hem kon kiezen. Wat is ons immers de liefde waard van iemand die zó is geschapen dat hij geen
eigen wil heeft, en altijd precies doet wat wij willen? Met zo iemand kun je geen echte relatie hebben - en
God verlangde ernaar, met ons een relatie te hebben van échte liefde, die vrijwillig voor de ander kiest!
Sinds de verkeerde keus van Adam kwamen zonde, ziekte en dood in de wereld; maar door Gods Zoon,
de Heer Jezus, is daarop de overwinning behaald voor alle mensen die Hem liefhebben.
Lijden, moeite en ziekte zijn dan ook terug te voeren op:
(a) de zonden van onszelf en anderen, die God wil corrigeren (Hebr.12:4; Spr.3:1-13);
(b) op de in zonde gevallen wereld om ons heen, de vruchteloosheid van de schepping, bv. ziekte; zie
Joh.17:13-16; Rom.8:18-23; en
(c) op het werk van Gods tegenstander, Satan. En toch, ook in dat lijden overwint Gods plan voor ons
leven, omdat Hij ons kracht geeft in de strijd, en daarin alle dingen doet medewerken ten goede voor wie
God liefhebben (Rom.8:28). God zond zijn Zoon om in ónze plaats te lijden; maar in het lijden dat komt
doordat wij of mensen om ons heen voor een zonde kiezen, door de gevallen wereld, of door de vijand,
blijven toch wie Hem liefhebben vrucht dragen in zijn plan, en Hij laat die situaties dan zelfs ten goede
meewerken.
“Maar in de Bijbel lezen we toch ook over de straf van God”, denk je misschien. Ja, dat is zo - en dat
komt als volgt: als we gezondigd hebben (van Hem weglopen zoals de “verloren zoon”, en ons dus
onttrekken aan de bescherming van de Hemelse Vader, zodat de vijand ons kan aanvallen), gebruikt God
zelfs deze situatie nog om ons te waarschuwen en te corrigeren. Daarbij waagt de goede Herder zelfs zijn
eigen leven om ons verloren schapen te redden (Joh.10:11-13). Bij God is straf geen “afstraffing” (de
vijand doet dat, om ons te pijnigen en kapot te maken), maar een waarschuwing dat we onszelf kwaad
doen, waarmee hij ons wil terug brengen op de goede weg van herstel, genezing, opbouw en blijdschap.
Als we de Heer van harte willen gehoorzamen, kan de Heilige Geest ons al met het zachtste duwtje weer
in de goede richting sturen. Het komt niet vaak voor, dat God voor Zijn kinderen soms wat radicalere
maatregelen nodig heeft; maar soms willen we echt niet luisteren. Het is als bij een moeder die haar kind
waarschuwt: als je aan de kachel komt, brand je jezelf! Kiest het kind toch verkeerd en onttrekt het zich
aan de bescherming van de moeder, dan is pijn het gevolg; het leert dan langs de pijnlijke weg dat dit
inderdaad gevaarlijk is… De moeder lijdt dan echt met het kind mee, maar weet dat het moet leren om
gehoorzaam te zijn, en zo binnen haar bescherming te blijven. Zo is het ook met God: God heeft de
zondaars lief.
Hij is een “graag vergevende” Vader, die met open armen klaarstaat om ons te ontvangen; die ons later zo
graag in zijn prachtige hemel wil zien, en niet wil dat we verloren gaan in een eeuwigheid zonder Hem.
Sommigen zijn bang dat God ons straft omdat we zélf zouden moeten boeten voor onze zonden. Dat is
niet waar!! De Heer Jezus heeft in onze plaats al aan het kruis geboet voor onze zonden; als we die
zonden bij Hem brengen en vergeving ontvangen, mogen we weten dat Hij onze straf heeft gedragen, en
kunnen we rein gewassen voor God staan. De oude berijmde psalmen zeggen het zo prachtig:
“Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,
die van de straf voor eeuwig is ontheven.”

(Ps.32, uit 1773)

Wat een geluk! Geniet ervan! Wie dan nog wil proberen zijn eigen zonden uit te boeten (iets goed wil
maken door hard voor God te werken, zichzelf te tuchtigen, of zich van alles te ontzeggen) zal, als
onvolmaakt mensenkind, falen voor onze volmaakte God. Maar voor kinderen van God die weten dat hun
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zonden door Jezus gedragen en vergeven zijn, is Hij de liefdevolle Hemelse Vader, bij wie ze altijd
kunnen schuilen. God is goed, Hij is liefde; Hij is licht, en in Hem is in geen enkele duisternis (1Joh.1:5;
Ps.135:3; 145:7-9). Wel heeft Hij ons op een in zonde gevallen aarde geplaatst (Neh.1:6-7), als in een
leerschool waarin we kunnen leren (1Joh.4:7-8) om het goede te kiezen te midden van een wereld die in
zonde leeft. Daarin doet Hij zelfs alle dingen medewerken ten goede, voor ons heil en voor onze
heiliging. We kunnen dus niets toevoegen aan onze heiliging op zich, maar wel kunnen we steeds meer
leren onze zonden nauwgezet bij de Heer Jezus te brengen om ze door Hem te laten afwassen. Het lijden
kan maken dat we met deze dingen meer ernst gaan maken, maar in zichzelf maakt het lijden ons niet
heiliger! Het bewerkt niet onze heiliging; Jezus Christus heeft in onze plaats geleden aan het kruis, Hijzelf
is onze heiliging (1Kor.1:30-31). Hebben we Hem daarin lief??…
Zoals gezegd, voor wie nog wat slordig omgaan met zonden (zoals de christenen in Heb.12) kan het lijden
door God worden gebruikt als een waarschuwing, en maken dat we er ernst mee gaan maken om ons met
God te verzoenen. Het is dan een “corrigerende straf’, die bedoeld is om ons terug te brengen naar de
veilige schaapskooi - want buiten de hoede van de Goede Herder dreigen immers gevaren! God gaf ons
de vrijheid om zelf te kiezen: gehoed te worden door Hem, of alleen erop uitgaan de boze wereld in. Het
doet Hem verdriet als we van Hem weg gaan, en verstrikt raken in die wereld, zodat Hij ons in Zijn liefde
moet waarschuwen. Maar Hij gebruikt dan zélfs onze nood om ons tot inkeer te brengen, zodat we uit
eigen vrije wil naar Hem gaan roepen, en Hij ons kan bevrijden.
God dwingt ons dus niet. Wel gebruikt Hij het lijden om ons ook daar, in de zondige wereld, te bereiken
en te waarschuwen, door ons te laten zien dat er alleen bij Hem echte bescherming is. Juist het
verdwaalde schaap, ver van de Goede Herder, raakt verstrikt in de dorens; juist daarheen gaat Hij dan op
zoek om het te redden uit die zondige wereld. Het verstrikte schaap lijdt, en zal niet gauw nog eens alleen
erop uit gaan! Daarom is het ook zo belangrijk, dat we zeker weten dat onze zonden bij Hem gebracht
zijn, dat we leven in de geborgenheid bij Hem.
Lijden is dus niet altijd een waarschuwing van God! Soms wel - het spoort ons aan om ons geweten te
onderzoeken, of er misschien dingen zijn waarop Hij ons wil aanspreken. Maar als dat niet het geval is
(ga niet zitten peuteren aan vage aanklachten, maar vraag om zijn wil en zijn wijsheid), moeten we
bedenken dat de vijand niets liever doet dan Gods kinderen lastig vallen en aanklagen. En dat willen we
niet accepteren! Dit is een heel belangrijk punt, omdat zoveel christenen zich door die aanklachten de
overwinning laten afnemen. In een door de Heer Jezus rein gewassen geweten ligt onze overwinning,
onze verlossing (Rom.8:1-2; Kol.1:13-14). We mogen ons daarbij in de levende relatie tot Hem een
nieuwe schepping weten! (1Kor.5:17-18).
Voor wie de Heer Jezus trouw dienen, kan het lijden waarmee de vijand juist ook de trouwe kinderen van
God bestookt, een aansporing zijn om nog dichter bij Hem te leven, en daar bescherming en steun te
zoeken. Maar God stuurt ons zulk lijden niet. De boze is gekomen om
te stelen, te slachten en te verdelgen (Joh.10:10; 1Joh.3:8a); God is juist gekomen om diens werken te
verbreken en om ons leven en overvloed te geven! Hij wil ons hart genezen, en de prijs voor onze bij
Hem gebrachte zonden is al lang geleden betaald op Golgotha. Heiliging ligt niet in ons eigen tobben,
maar in onze relatie met de levende Heer door de afwassing van zonden, en dat is voor ons allemaal van
ons telkens weer nodig. In Christus zijn we geheiligd (1Kor.6:10-11; 2Kor.7:1; Hebr.10:10); het gebeurt
niet door onze eigen werken of door ons eigen lijden, en is dus voor geen van ons te moeilijk! De Heer
Jezus heeft in onze plaats geleden om ons die heiliging zomaar te schenken… We zijn heilig in Hem, ook
als we misschien morgen weer struikelen en om vergeving moeten vragen. Het Nieuwe Testament noemt
zulke gelovigen “heiligen”, en ook wij zijn in Christus geheiligd, door de vergeving van onze zonden.
Als we de goedheid van God niet goed onderscheiden, maar Hem wèl gehoorzaam volgen, doet het lijden
ons vaak zo’n pijn. We denken soms dat God ons al die moeilijkheden stuurt, terwijl het lijden van de
vijand komt en God ons daarin juist troost en steunt. Als we niet zeker weten dat onze zonden zijn
vergeven (bid God om die zekerheid, het is zo belangrijk!), kan de vijand, de aanklager, zo elk lijden
gebruiken om ons schuldgevoelens aan te praten en ons te overtuigen van de hopeloosheid van onze
situatie. “Met jou wordt het toch nooit wat”... Gelukkig is dat niét waar! Bij God is er altijd opnieuw
weer hoop en verlossing, hoe de situatie ook ligt. In dit weten ligt een belangrijk deel van onze
geestelijke strijd. God strijdt daarbij voor ons, Hij staat aan onze kant! Hij vergeet ons niet, en heeft juist
in die moeilijke situaties oog voor ons, wil ons bemoedigen en troosten (Ps.27:1-3). Het beeld van een
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harde, ongenaakbare God is een verkeerd beeld dat de vijand ons wil aanpraten. Loop niet in die val,
want God IS liefde (1Joh.4:2-12). Wat God eigenlijk voor ons bedoeld heeft is te zien in de
oorspronkelijke situatie: het paradijs, en in de slotsituatie: de hemel. Gratis!
3) Laat je troosten door Gods Woord (Rom.15:4)
Lees hoe anderen door God werden getroost en bemoedigd in moeilijkheden, hoe ze daarin een
verdieping en zalving van Hem ontvingen. De Psalmen hebben daarover veel te zeggen (vooral die van
David die immers zelf veel verdriet kende); bv. Ps. 16, 18, 23, 25, 27, 31, 34, 42 ,43, 46, 55, 62, 71, 86,
91, 119 enz. - Verder in gedeelten als Jes.40-45, Mt.5, Joh.14, of brieven als die aan de Efeziërs,
Filippenzen, Kolossenzen, en de eerste Petrusbrief. Zo kan God ook persoonlijk tot ons spreken, en Zijn
Woord brengt altijd licht en leven. Strek je er dus naar uit, aandachtig naar Hem te luisteren, naar Zijn
woord voor jouw persoonlijke situatie. De Bijbel geeft ook veel praktische tips over wat te doen in
moeilijkheden: Mt.5:4; 10:19,28-31; 26:41; Joh.2:6a; 17:22-23; Rom.5:3-5; 8:14-39; 12:12-21; 1Kor.4:913; 2Kor.4:7-18; 12:9-10; Ef.6:10-19; Flp.1:27-2:16; Kol.4:5-6; 1Tes.5:15-18; 2.Tim.2: 3-4; 4:5; Heb.
11:24-27, Opb.2:10, en nog veel andere gedeelten. Teveel om op te noemen!
Zelf werd ik vaak getroffen door de enorme diepgang in het leven van die mensen (in de Bijbel, maar ook
om me heen), die veel lijden kenden zonder verbitterd te raken. Je zou de mensheid daarbij in twee
categorieën kunnen verdelen: de diamanten en de parels. De diamant is sterk en hard; de onzuiverheden
en ruwe plekken moeten worden weggeslepen om helder te stralen en bruikbaar te zijn voor taken waar
die sterkte nodig is. De parel daarentegen is niet sterk, maar begint als een nietige korrel die door pijn (in
de oester) wordt gevormd tot een kostbaar sieraad. In beide zijn de prachtige kleuren van Gods regenboog
na de pijn te zien! Bij welke categorie je ook hoort (misschien tot beide) - het laat zien dat God iets moois
aan het maken is. Veel edelstenen worden in de Bijbel genoemd, en het is verrassend om bijvoorbeeld
eens verzen over de “parel” op te zoeken, via een concordantie.
In het nieuwe Jeruzalem zullen de poorten gemaakt zijn van parel. De parel is als het ware een beeld van
de openheid die gevoelige mensen door het lijden hebben gekregen voor anderen.
Schrijf zelf eens op, welke beloften en troostrijke woorden God je tot dusver al gegeven heeft, ook door
de Bijbel; en wat jou in deze situatie persoonlijk bemoedigt en hoop geeft. Koester die dingen als
schatten in je notitieboekje, en houd ze bij de hand!
Lees verder ook goede boeken die je opbouwen en versterken, bv. over mensen die door moeilijkheden en
zwakte heen door God gebruikt werden (zoals zendingsverhalen), of boeken die raakvlakken hebben met
de situatie waarin jij nu zit.
4) Bid om een nieuwe openbaring van de Heer
Bij de talloze vragen die in het lijden op ons afkomen, is vaak een nieuw besef van Gods liefdevolle
tegenwoordigheid, zijn aanraking door de Heilige Geest, een Bijbelwoord waarbij God heel persoonlijk
tot ons spreekt, of een profetisch woord om ons het pad te helpen zien, een ware verfrissing (Ef.1:17-21;
3:14-19). God zal ons gebed daarvoor zeker verhoren, omdat ons hart echt naar Hem uitgaat
(2Kron.16:9). We weten misschien nu niet waarom al deze dingen ons overkomen, maar we weten dat
Jezus ons aanziet en begrijpt, dat Hij ons kent en aanvaardt. Zijn begrijpende blik geeft ons zo’n diepe
bemoediging en nieuwe kracht…
Onze zekerheid ligt niet in de omstandigheden - ook al wil de Heer daarvan graag deelgenoot zijn om ons
daarin te helpen - maar in Hem die Zelf het antwoord is op al onze vragen. Het is zo troostend en
genezend om te weten dat Hij, de “Ik Ben», bij ons is; dat Hij ons leidt, ook al zien we de volgende stap
nog niet. Het gaat niet slechts om een verstandelijk weten over God, maar om de openbaring van wie Hij
is in ons eigen leven, en het inslaan van de weg naar zijn almachtige tegenwoordigheid. Het is niet alleen
wat God voor ons doet meewerken ten goede of op het aardse vlak voor ons organiseert (Rom.8:28;
Joh.16:33), dat de last van het verdriet lichter maakt; het is zijn persoonlijkheid, zijn aanwezigheid
(Flp.3:9-12). Hoe groot en machtig Hij ook is, Hij is er toch altijd voor ons kleine mensjes. Dat diepe
besef van zijn tegenwoordigheid is genoeg, en het geeft nieuw perspectief, en diepte en betekenis aan het
leven. Hij “weet”, kent en erkent ons; en dat geeft ons openheid en vertrouwen dwars door de misschien
turbulente gebeurtenissen om je heen. Het is dan ook zo goed, veel tijd met Hem door te brengen.
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Ons lijden kan zo hevig zijn, dat niets anders ons helpt dan een nieuwe ontmoeting met de Almachtige
God. Hem beter te leren kennen is de uitweg…
5) Vraag Jezus binnen te komen in je verdriet
Hij leed in onze plaats, voor onze zonden, uit vrije wil - omdat Hij van ons hield. Hij was vanaf het begin
niet welkom in de wereld, geboren in een stal. Ons hart ziet er vaak uit zoals die stal - en toch mogen we
weten dat Hij daar graag binnenkomt. Daar is Hij juist voor gekomen! Graag hadden we Hem netjes
verwelkomd... Maar Hij is stallen van kindsbeen af gewend; en Hij is ook de enige die de stal van ons
hart schoon krijgt. Hij heeft er zelfs met zijn eigen leven voor betaald. We hoeven dus niet bang te zijn
dat Hij ziet hoe de zaak er van binnen voorstaat (Rom.4:5; 5:8; Gal.2:20-21). Zouden we Hem dan niet
welkom heten?
Dus nodigen we Hem binnen. Eerst wat onwennig - wil Hij echt wel komen in ons verkreukelde hart? Hij
heeft het allemaal gezien en wil ons vergeven, want Hij neemt de uitnodiging aan! En als we beginnen te
begrijpen wat die vergeving betekent, ontspannen we. Hij komt bij ons zitten, zijn ogen vriendelijk, alsof
ze zoeken naar echt contact. Het is een poosje stil. We gaan wat achteruit zitten in onze stoel, vatten moed
en kijken naar Hem... en in Zijn ogen. En dan treft het ons: Hij is een Man van Smarten. Met ogen die
echt alles al gezien hebben - al het verdriet van deze wereld, dat Hij op zich nam voor jou en mij.
Als je, in alle pijn, hebt durven kijken in die ogen, dan weet je je tot in het diepst van je wezen begrepen
en geaccepteerd. En we gaan ons thuis voelen bij deze Vriend die we kunnen vertrouwen in ons verdriet.
Zijn aanwezigheid werkt genezend, geeft vrede. Ook op dit moment staat Hij met open armen voor ons
klaar. Hij verlangt er zelfs naar, geboren te worden in de stal van ons hart, en onze lasten te dragen.
Is het niet verbazend, dat er volheid van vreugde is voor het aangezicht van de Man van Smarten? Met
Hem kunnen we bedroefd zijn, en toch altijd blij (2Kor.6:10; Ps.16:8-11). Laten we maar veel tijd nemen
om bij Jezus te zitten in juist die hartenkamers, waar het verdriet is weggestopt, en daar onze pijn aan
Hem geven. Leg je verdriet en moeilijkheden in zijn doorboorde handen. Hij begrijpt het, werkelijk. En
daarin is Hij de afschaduwing van onze liefdevolle Hemelse Vader (Kol.1:15; Hebr.1:1-3).
Als je doelen onbereikbaar zijn en je dromen vervlogen lijken, bedenk dan dat uiteindelijk Hijzelf je
droom en je levensdoel is. En Hij is niet veranderd! Hij die al onze schuld op zich nam wil ons ook
troosten in de pijn van onze vervlogen aardse illusies. Zijn beloften staan nog steeds
recht overeind; bij Hem is er altijd nieuwe hoop (Rom.15:13; Ef.1:18; 1Pet.1:3-4).
In de concordantie staan over “hoop” zoveel prachtige verzen, dat ze hier onmogelijk allemaal genoemd
kunnen worden!
6) Verdring het verdriet niet, maar verwerk het
In onze moderne tijd is het niet “in” om met je emoties voor de dag te komen, vooral als je treurig bent.
De wereld kent zelf veel verdriet, wil dat wegduwen, en verlangt naar blijdschap. Zelfs onder christenen
willen we graag overwinning, zekerheid en vreugde uitstralen. Je duwt je verdriet al gauw weg en voelt je
misschien minder populair, minder flink, of denkt Gods wil niet goed te hebben begrepen. Maar lijden
betekent niet beslist, dat we God niet gehoorzaam zijn geweest! Denk daarbij aan Jezus, de Heiland die
geleden heeft als geen ander - onschuldig, omdat Hij van ons hield. Hij was moediger dan een van ons, en
toch was Hij bedroefd en weende Hij, terwijl Hij altijd in het centrum van Gods wil was! (Mat.26:37-40).
God zelf is vaak bedroefd als Hij naar onze wereld kijkt, en Hij lijdt met ons als wij verdriet hebben
(Luk.19:41-42; Joh.11:33-35). Ook wij mogen best eens bij de Heer uithuilen als dat ons oplucht - maar
uithuilen ons soms niet oplucht maar steeds dieper in de put brengt, moeten we er bewust mee kappen, en
op Godsgoedheid gaan zien! We lopen anders de kans, ons over te geven aan negatieve gevoelens die niet
van de God van alle hoop komen (Rom.15:13), en willen dus vooral zelfmedelijden vermijden (Hfdst.2).
Bij Gods Vaderhart zijn altijd weer nieuwe mogelijkheden. Het kennen van God en het contact met Hem
maken ons rustig en blij, juist ook midden in moeilijkheden en strijd (Luk.6:21-26; 2Tim.3:12; 1Sam.
30:60). Dat maakt de blijdschap die we bij Hem vinden zo heel speciaal, als een oase in de woestijn.
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Sta jezelf dus maar toe het verdriet te verwerken, door de feiten onder ogen te zien, samen met de Heer.
Niet in zelfmedelijden, zelfgericht beklag, zelfveroordeling, teleurstelling of verbittering - Jezus had dat
ook nooit, dus kies er tégen - maar echt verdriet, een droefheid die van God komt, gericht op de dingen
waarom ook God verdriet heeft en met ons meevoelt (2Kor.7:9-11). Dat kan zijn als we bv. een geliefd
iemand moeten missen, er een operatie of andere moeilijke omstandigheden zijn, als iemand ons
benadeelt of op andere manieren zondigt, of als we zelf gezondigd hadden en er spijt van hebben, of als
we soms worden vervolgd om Jezus’ wil. Vlucht dus niet voor je gevoelens weg, maar laat de Heer toe in
die hartenkamer van jouw verdriet. Vergeef de eventueel betrokkenen, en bid voor hen zolang die last op
je hart blijft. Breng de moeilijke situatie gewoon telkens als je eraan denkt voor Gods troon; deze zal dan
zijn bedreiging gaan verliezen.
We kunnen ook praktisch met de situatie bezig zijn om die te verwerken. Ik ken een echtpaar dat van een
overleden kind een heel plakboek maakte, met alle kostbare foto’s en herinneringen erin, en zo dit verlies
kon verwerken; niet door te vluchten voor de feiten maar door er constructief mee bezig te zijn, en door
de Heer daarbij te vertellen over je verdriet.
Laat ook anderen toe in dit verdriet, als je voelt dat je dat kunt. Voor verdriet hoeven we ons niet te
schamen. Hun luisteren, hun gebed en vriendschap zullen je bemoedigen!
7) Boor de grote bron van blijdschap aan
Blijdschap ontvangen leren we door veel in de stilte te gaan, in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus,
die ons Gods Geest, de Trooster heeft gestuurd (Ps.16:8-11; Joh.15:26). Hoe moeilijk de omstandigheden
ook zijn, de Heilige Geest die steeds meer in ons wil wonen brengt zo in ons zijn vrucht van liefde,
vreugde, vrede enz. (Gal.5:22-23). We kunnen die vrucht in eigen kracht niet laten groeien, maar God wil
zich daarmee in ons leven openbaren. Stel je daarom open voor de vervulling met de Heilige Geest, en
vraag Hem steeds weer om binnen te komen met zijn blijdschap. Zo leren we, Gods fontein van
blijdschap aan te boren en te verwachten!
Vreugde is ook iets waarvoor we kunnen kiezen. We kunnen ervoor kiezen, te denken aan de goede
dingen om ons heen, die er immers ook zijn, en God daarvoor veel te danken. Zo krijgt het goede en
mooie een houvast in ons hart. Naarmate we ons meer op die mooie dingen gaan richten en onze
“zegeningen tellen”, krijgt het negatieve minder ruimte en kan onze pijnlijke ziel zich gemakkelijker
oprichten en herstellen. De Bijbel roept ons zo vaak op, om onder alle omstandigheden te danken en ons
in de Heer te verblijden (Flp.4:4-8; 1Tes.5:16-18). Dat is dus een goddelijke opdracht… Dat kost wel wat
oefening, een met Gods hulp er aan willen werken, maar met wat een rijke resultaten!
Tenslotte is er ook de hemel, waarop we ons elke dag kunnen verheugen. Het is nog maar kort geleden,
dat ik het gevoel had dat God me daarop wees. Mijn reactie was eerst niet enthousiast: “Heer, ik wil nu
nog niet dood”. Dat hield het natuurlijk helemaal niet in, en toen ik gehoorzaam wilde zijn merkte ik, dat
ik wel mijn hele leven in zijn hand gelegd had, maar niet het moment van mijn dood! Pas nu ik dat - niet
zonder strijd - heb gedaan, kan ik me inderdaad echt op de hemel verheugen. De problemen op aarde
zullen wel toenemen (1Pet.1:3-11; Luk.21:25-28; Rom.8:17-19; 1Kor.2:9; Opb.7:14-17), maar als we ons
richten op onze aller-kostbaarste erfenis, de hemel, zullen we een onuitsprekelijke vreugde Ieren kennen.
8) Een bijzondere kans om Jezus te eren
In het lijden ligt een kostbare kans om Gods hart te blij te maken, omdat we Hem dan niet meer dienen
om wat we van Hem terug krijgen, maar als een echt lof-offer, om wie Hij is! Het is eigenlijk het enige
dat wij aan echt Hem kunnen geven: Hem ook in het lijden liefhebben, eren en gehoorzamen zonder te
klagen. Dat is een kans die we echt mogen benutten - ons leven wordt zo een lof-offer! Een echt offer
komt nooit zonder moeite. (1Pet.4:12-14; Ps.50:23). De Bijbel zegt, “Wie lof offert, eert Mij, en baant de
weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”.
Ga dus niet op sombere gevoelens af, maar eer Hem als onze liefdevolle Heiland en Verlosser, die ons
begrijpt en liefheeft. Dat positieve feit blijft altijd recht overeind staan, en als we ons daarop richten
krijgen pijnlijke gevoelens steeds minder ruimte en invloed in ons leven. Probeer je op het positieve te
richten (Flp.4:6-9), en de Heer te eren en te danken voor al het goede dat Hij geeft, juist ook als de wereld
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ons in de steek laat. Droevige gedachten kunnen namelijk ook een gedachtenpatroon gaan vormen, en het
is goed dit te doorbreken, door er gewoon aan te werken. De Heer is er blij mee als we Hem liefhebben en
toezingen, ook al willen onze gevoelens nog niet zo meekomen!
9) Bedenk dat we een tijd van verdieping meemaken in het lijden
Moeilijke momenten leiden ons naar de Heer Jezus en de stilte toe (2Kron.16:9). Lijden kan zo onze
toewijding aan Hem vernieuwen; het brengt ons op een nieuw niveau van gehoorzaamheid (Flp.3:9-10;
2Tes.3:3-5). Ook is dit een tijd die ons karakter sterker maakt, doordat we in de strijd staan, zoals bij
David die zelf zoveel geleden heeft (Ps.144:1-2; 18:30-36). Probeer de levende relatie met de Heer Jezus
ten koste van alles te verdiepen, want daarin schuilt je kracht. Zo kan God ons door tijden van stilte en
van strijd heen een nieuwe reiniging, versterking en autoriteit geven voor onze taak. Want in
moeilijkheden leren we om op Hem te vertrouwen, en om anderen te bemoedigen en te troosten door de
levenslessen en de troost die we zelf hebben mogen ervaren 2Kor.1:3-7). We merken dan dat het ons
geestelijk verdiept en zuivert, en dat God daarin onze diepliggende wonden en zwakheden kan aanraken
die anders verborgen zouden blijven, zodat Hij er aan kan werken. Het kan goed en versterkend zijn om
in zo’n periode een dag of twee te vasten, en tijd te nemen om God te vragen om inzicht in onze situatie.
Soms zijn er leugens van de vijand in het spel. Prachtige Bijbelverzen als 1Pet.2:12; 3:13-16; 4:4;
1Pet.2:12; en 2Tim.3:12; 4:5 kunnen ons daarbij bemoedigen.
Een tijd van tegenslag laat ook zien, of onze zekerheid wel in de Heer is, of in omstandigheden,
bezittingen, vrienden, enz.; misschien zijn dit in ons leven “afgoden” waar de Heer mee wil afrekenen.
Bedenk dat het sterke benen zijn die de weelde van altijddurend succes, rijkdom of gemakkelijke
omstandigheden kunnen dragen, en dat moeilijkheden ons helpen om de dingen in realistischer proporties
te zien - en ons in onze onvolmaaktheid naar de Heer toedrijven. God gebruikt zulke tijden om ons
geestelijk sneller te laten groeien dan anders mogelijk zou zijn, en we kunnen zo tot innerlijke
volwassenheid komen. We leren daarin de waarheid te zoeken en te vinden (Joh.14:6; 8:33); Jezus zegt
“Ik ben de Waarheid”, en “de waarheid zal u vrijmaken”.
Oefen jezelf ook in gehoorzaamheid. In tijden van verdriet en moeilijkheden, waarin de vijand ons
makkelijker tot ongehoorzaamheid zou kunnen brengen, hebben we de kans om juist daarin onze
spierballen te oefenen, door toch trouw en gehoorzaam te zijn, ook in kleine dingen.
Van Jezus werd gezegd, dat Hij gehoorzaamheid heeft geleerd door hetgeen Hij leed (Hebr.5:8). Als alles
ons voor de wind gaat, is het niet zo moeilijk om werkelijk gehoorzaam te zijn; maar als het ons iets kost,
als gehoorzaamheid ons zelfs lijden brengt, ontwikkelt het ons karakter, en groeien we dichter naar Jezus
toe. Zo is dit een tijd waarin we leren te bidden en te schuilen bij God (Jak.5:13; Spr.18:10). Deze tijd van
diepe lessen betreft ook onze relaties: juist nu is het een uitdaging om moeilijke medemensen lief te
hebben (zie ook Hfdst.8), en anderen tot in het diepste toe te vergeven. Het is daarbij veel makkelijker om
Gods stem te verstaan, als ons geweten rein is, en als we onze relaties in orde hebben gemaakt (voor
zover het van ons afhangt; Mat.5:44; Rom.12:1,14,18). Juist nu is het immers een uitdaging om een zegen
te zijn voor anderen, en om je zwakheden bij Jezus te brengen die minder gauw de kop op steken als alles
goed gaat... (Hebr.12:14; 1Thes.5:21-24). Laten we dus besluiten, deze kans goed te benutten om ons
karakter naar zijn beeld te laten vormen, ook al is `t een pijnlijke periode (Rom.8:29-31; 1Kor.15:49;
2Kor.3:18; Kol.3:10). In al deze dingen is Hij heel dicht bij ons; zijn zalving komt vaak juist in die dalperioden van ons leven, waar het licht niet goed doorbreekt en waar we leren werkelijk op Hem te
vertrouwen. De beek van het levend water zoekt immers de laagste plaatsen op! De schrijver C.S. Lewis
moet eens gezegd hebben, dat in elk struikelblok in ons leven een roeping verborgen ligt. God laat zelfs
onze moeiten niet verloren gaan, maar gebruikt ze (Rom.8:28).
Sla dus vooral munt uit deze tijd, om je te laten vervullen door de Heilige Geest, dichter naar de Heer en
de ander toe te groeien, om te leren leunen op God in plaats van op mensen en allerlei omstandigheden,
innerlijk volwassen te worden, en zo geestelijke oorlogvoering te leren. We kunnen dan met anderen
“medelijden” zonder een misschien goedkoop medelijden te hebben… Ook dat is een van de blijvende
vruchten in ons leven door deze periode heen: echte bewogenheid en fijngevoeligheid naar anderen zijn
vooral ook te vinden bij mensen die zelf geleden hebben (Hebr.5:8; 2Kor.1:3-5), en die zo door God
werden klaargemaakt voor een speciale taak in bv. pastoraat of evangelisatie.
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10) Leer anderen te troosten
Anderen troosten leren we vanuit de lessen die God je door de moeilijkheden heen zelf heeft geleerd
(1Kor.1:3-7,12:26; Rom.12:15). Interesseer je voor hun verdriet, en doe bv. je best, om mensen in je
omgeving blij te maken. Vraag de Heer hoe je hen het best kunt bemoedigen (Spr.12:25), met een
waarheid die Hij in je hart legt, een Bijbelwoord, of gewoon een bloemetje, cake of praktische hulp. Ons
luisterend oor alleen al kan hen bemoedigen. Je zult hun gevoelens beter herkennen, als je uit eigen
ervaring weet wat het is! En als je zelf hebt geleerd om je eigen verdriet niet te verstoppen, voel je je ook
minder onwennig bij hun verdriet, en ga je er natuurlijker mee om.
Laat hen in elk geval niet in de steek als ze niet de populaire kameraad kunnen uithangen. In hun verdriet
zullen ze zich misschien terugtrekken. Dring je dan niet op, maar wacht rustig een gelegenheid af voor
een kort bezoekje. Stel hen ook geen vragen als je niet weet of ze daarvoor openstaan, maar wees
bijzonder fijngevoelig. Het zijn de beste vrienden bij wie je stil kunt zijn. We hoeven niet altijd veel te
zeggen, alleen in openheid naast hen te staan, en hen laten weten dat we hen waarderen. Een kort bezoek
of een ansichtkaart, zelfs met weinig tekst, laat merken dat je aan hen hebt gedacht (als je echt niets weet,
schrijf dan bijv. “Veel sterkte toegewenst”, en je naam). Vergeet daarbij ook niet, voor hen te bidden; het
is een van de grootste diensten die je anderen kunt bewijzen!
Verder kun je bedenken, wat jou zelf heeft versterkt als je verdriet had, zodat je dit ook bij hen in de
praktijk kunt brengen. Het zal je dan natuurlijker afgaan omdat het jouzelf aansprak, en omdat je daarvan
een voorbeeld hebt gezien. Nodig hen bijvoorbeeld eens uit voor een wandeling of andere ontspannende
bezigheid, waarbij ze hun gedachten kunnen verzetten zonder al hun aandacht aan anderen te moeten
geven. Sommigen worden geholpen, als je hen in een moeilijke tijd om praktische hulp vraagt, een echte
nood waarin zij kunnen voorzien, en zo hun gedachten op iets anders kunnen richten zonder veel gepraat.
Anderen moeten alles juist van zich afpraten en hebben soms je urenlange luisteren en begrip nodig.
Leer te luisteren naar hen die verdriet hebben, en vertel hen (als ze helemaal zijn uitgepraat, en ervoor
openstaan) over bemoedigingen vanuit je eigen strijd, als je dit kunt doen zonder hen nieuwe lasten op te
leggen. Help hen ook door je belangstelling, om niet weg te vluchten voor hun gevoelens, maar de situatie
onder ogen te zien. Neem hen serieus, spreek hen moed in en blijf hen trouw. Het leren anderen te
troosten, is ook voor onszelf een grote troost!
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2.

Raad voor neerslachtige mensen

Ieders leven kent hoogtepunten en dieptepunten, en soms lijkt het wel of de “dalen” in de meerderheid
zijn! Toch wil de Heilige Geest, als het water van de leven-brengende rivier, ons juist in het diepste punt
van die dalen opzoeken, om ons te bemoedigen en te verfrissen nu we dit zo nodig hebben (Ps.23). Hij
kan zo een diep werk in ons doen waarvoor we anders misschien niet de tijd zouden nemen. Hij wil ons
de nodige nieuwe kracht geven, want dalen zijn vaak perioden van strijd. Hij wil ons ook troosten, want
in het dal is het uitzicht beperkt, maar: hoe dieper het dal, hoe hoger de berg en het vergezicht daarna!
Het is belangrijk om, als we toch eenmaal in het dal zitten, er het volle profijt uit trekken door God in ons
te laten werken, met Hem ons door de problemen en vragen heen te worstelen, en zo sterker te worden.
Om juist daarin God en zijn genezing van ons hart de volle ruimte te geven, zijn de volgende adviezen en
tips hopelijk een hulp:
1) Lees veel in de Bijbel over Gods goedheid
Vooral in de Psalmen is veel over het karakter van God geschreven; en hoe beter zijn liefde dwars door
alles heen tot ons doordringt, hoe minder de vijand vat op ons heeft… Het is dus geweldig belangrijk een
goed beeld te hebben van Hem, die ons zó liefhad, dat zijn enige Zoon voor ons stierf (Joh.3:16)! We
“voelen” dat misschien niet zo, maar kunnen ons hart wel bewust doordrenken met de waarheid van Gods
innige goedheid (zie ook Hfdst.5.(3)), omdat dit de waarheid is in Gods Woord. Het is zo goed te mogen
weten, dat onze gevoelens soms wel verwond zijn (onbetrouwbaar dus), maar dat de waarheid van Gods
trouw en liefde voor ons nog altijd recht overeind staan.
Hoe raak je de soms negatieve gevoelens over Gods karakter kwijt? Door die steeds weer te
onderscheiden, en er vergeving voor te vragen dat je die hebt toegelaten. Ons verstand leert uit de Bijbel,
dat God echt goed is, een liefdevolle Hemelse Vader. Het helpt ook, als je Hem steeds weer zegt, hoe
dankbaar je bent dat Hij liefde is, en dat Hij overwint in je leven. Je speelt dan geen toneel en huichelt
niet, want het berust op de waarheid! Hij overwon in zijn grote kracht zelfs dood en hel; hoeveel temeer
kan Hij overwinnen in ons simpele mensen, die Hij zo intens liefheeft.
Een favoriete leugen van de vijand is: voor jou is er geen hoop meer. Dat is zijn handelsmerk! Dit soort
aanklachten zijn een duidelijk teken van zijn leugens, en we hoeven dit dan ook beslist niet langer toe te
laten in ons denken. Het is werkelijk nooit de waarheid; zijn redding is echt voor allen (!) die naar Hem
toe komen, en bij Hem is er altijd opnieuw weer hoop (Mat.11:28-29; 1Pet.1:3-8; Rom.15:13). Als soms
twijfelgedachten ons erg plagen en we daar zelf in gebed tot God niet doorheen komen, dan doen we er
goed aan, anderen om gebed te vragen die daar meer ervaring in hebben: bv. een vertrouwd leider uit
onze kerkelijke gemeente.
We hoeven ook niet in eigen kracht te vechten tegen ongeloof, maar kunnen dat ongeloof belijden,
vergeving vragen, en besluiten om alleen de Bijbel als waar te accepteren. Om gelukkig te zijn mag je
hart beseffen (spreek je hart regelmatig toe!) dat God blij is met jou, je liefheeft, van je geniet, naast je
staat als je valt, al je schuld heeft vergeven die bij Hem is gebracht, en jou leidt en draagt in alle
moeilijkheden. Zijn karakter is echte hoop en ontferming: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal.5:22-23; 1Kor.1:30). Jezus
Zelf is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, en wij zijn “in Hem”! Geweldig...
2) Zit veel aan Jezus’ voeten
In zijn liefdevolle tegenwoordigheid komen we tot rust. Hijzelf heeft zoveel geleden en begrijpt ons als
geen ander. Een juk dat ons aftobt en kapotmaakt komt niet van Hem, die ons liefheeft. We mogen in elke
situatie om zijn wijsheid vragen, wát Hij wil dat we dragen met Hem en omwille van zijn naam, zodat Hij
door ons heen verheerlijkt wordt (Mat.11:28-30; Jer.29:11-13; 1Sam.30:61; Ps.16:7-11, Ps.121). In de
stilte, dicht bij Hem, ervaren we zijn leiding, veiligheid, liefelijkheid en vreugde; daar is de frisse bron
waaruit we mogen putten. Daar komen onze gevoelens tot rust en gaan we de dingen weer helder zien…
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Als zo Jezus’ liefde ontvangen ons eerste doel is, zal niets ons uiteindelijk kunnen overwinnen; Hij is
onze troost en onze kracht. Moeilijkheden zullen ons daarin soms wel op de proef stellen, maar alleen
maar sterker maken als wij Hem tot ons doel maken. We gaan dan begrijpen, dat zijn liefde voor ons
onvoorwaardelijk is en niet afhangt van onze schamele prestaties! Voor veel mensen is dat lastig - we
denken vaak zijn liefde waard te moeten zijn, te moeten verdienen (Rom.4:5; 5:6-9; 1Joh.4:9-10;
2Tes.2:16-17). Maar Jezus, onze beste Vriend, is er altijd voor ons! Bij Hem kunnen we onze gevoelens
de vrije loop laten. Ons leven is ongelooflijk waardevol in zijn ogen.
Het gebed van de kleinste, meest teleurgestelde, neerslachtige of verworpen christen is voor Hem nog
steeds van enorm groot belang! Ook als we niet meer kunnen bidden verheugt Hij zich in ons en heeft Hij
ons oneindig lief; Hij staat altijd klaar om te luisteren en te vergeven, te bemoedigen en te troosten. Ken
de liefde van de Heer! Hij is zo’n geweldige Trooster…
3) “Bidt zonder ophouden” (1Tes. 5:17)
Bidden kan haast altijd - vaak ook stilletjes op de fiets, tijdens een wandeling, of zelfs tijdens een gesprek
(de anderen hoeven niet te merken dat je in je hart tot de Heer spreekt). Breng gerust alle lasten in je hart
en om je heen voortdurend bij de Heer. Vergeet ook niet de mogelijkheid, om in de kracht van de Heilige
Geest te bidden, en zo door Hem te worden opgebouwd! Hij bidt door ons heen, ook als we zelf geen
woorden meer kunnen vinden (Jud.20; Ef.6:18; Rom.8:26).
We zullen door de Heilige Geest ook kracht vinden in onze situatie als we die uit onszelf niet meer
kunnen vinden. Laten wij Hem in ons leven de ruimte geven (Joh.14:16-17,25-26). Bid dan ook steeds
om de vervulling met de Heilige Geest, die immers de Trooster bij uitstek is…
Juist in tijden van lijden, als we meer in de stilte gaan om de Heer te zoeken, kunnen we een nieuwe
zalving van de Heer ontvangen voor de taak die ons wacht. Misschien is de zalving van de Heilige Geest
en je besef van de tegenwoordigheid van de Heer nu nog niet genoeg voor de toenemende uitdagingen die
er op je afkomen. God kan dan zulke situaties gebruiken om ons dichter bij Hem te brengen, en ons op
een nieuw niveau van geloof en perspectief te plaatsen, waarin we wel onze eigen zwakheid beseffen,
maar ook veel meer gaan zien van zijn liefde en tegenwoordigheid (Hand.1:8; Ef.3:20). Vraag de Heer
maar regelmatig, je bewust te maken van zijn nabijheid in de dagelijkse situaties, en van Zijn liefde en
vooral ook Zijn kracht. Je bent dan beter opgewassen tegen de problemen in je eigen leven en dat van
anderen (Hand.13:52; Rom.15:13; Gal.5:22-23; Ef.5:18-20). De Heilige Geest is immers ook een
Vreugdebrenger!
4) Breng tijd in aanbidding door
In Hem loven en toezingen ligt een enorme kracht. Er is niets wat God zo blij maakt als dat wij Hem lof
geven juist als het ons iets kost… Dan geven we onbaatzuchtig - het is een van de weinige dingen die we
Hem onbaatzuchtig kunnen geven! Met onze lofliederen en onze eer aan Hem bevestigen we steeds weer
met onze mond en spreken we tot onze ziel, hoe liefdevol en goed God is, en komen we tegelijkertijd in
contact met Hem.
De Heilige Geest, de Trooster, kan zo in ons leven werken en ons kracht geven. Omdat onze gevoelens
ons vaak in de steek laten, moeten we er soms bewust voor kiezen Hem te loven, en ons vastbesloten
houden aan de waarheid van Gods liefde en goedheid, zonder ons daar door de vijand van af te laten
brengen. In ons zingen en danken richten we ons zo op Gods heerlijkheid, in plaats van op het lijden om
ons heen dat we zonder Hem niet aan kunnen. Er ligt immers een grote vreugde voor ons (Hebr.12:2;
Ps.50:23)! Door zingen en danken zullen we Gods hart verblijden en, juist als dat voor ons een offer
betekent, ook zelf bemoedigd worden .
Deze “lofprijs” is een eren en danken van de Heer om wie Hij is, ondanks onze omstandigheden. We
kunnen zo tijd apart zetten om voor Hem te zingen, en zijn tegenwoordigheid te zoeken. Als dat je niet zo
makkelijk afgaat, helpt het je misschien om lid te worden van een zanggroepje of kerkkoor. Heb je het nu
en dan te moeilijk om te zingen, zet dan gerust wat mooie praise-muziek op… het kan je optillen naar de
vreugde van de Heer.

14
5) Tel je zegeningen...
Leer om volgens 1Tes.5:18 om God te “danken onder alles” (niet vóór alles, want sommige dingen zijn
niet naar zijn wil!). Ga niet op allerlei gevoelens af, maar beslis gewoon dat je de Heer gaat danken. Als
we wachten tot alle dingen ons meezitten, vinden we altijd wel iets dat ons verhindert om Hem te danken
- we geven misschien zelfs God de schuld voor allerlei door de vijand of mensen veroorzaakte ellende.
Flp.4:4-8 is daarin een advies op zich!
Kies eens een dag dat je alleen bent als “dankdag” (neem desnoods enkele “dankmorgens”), en besteed de
tijd zingend voor de Heer en Hem dankend voor alles wat je maar aan positieve dingen kunt verzinnen,
voor alles wat er wél goed is, ook al zijn er problemen om je heen. Kies daarvoor met een bewuste keus
van je wil, en laat negatieve gevoelens niet de baas over je spelen. Zo’n dag kan een frisse douche zijn,
ons een beter zicht geven op de dingen, en onze relatie met de Heer verdiepen.
Het kan verder een goed idee zijn om een “dankboekje” bij te houden, waarin je alle dingen opschrijft
waarvoor je God kunt danken: voor zijn zegen, beloftes en vertroostingen in je leven, en voor de mooie
dingen van vroeger en nu; zoals grappige gebeurtenissen, blijde herinneringen, complimentjes, fijne
vakanties, en dingen die een glimlach bij je oproepen. In mijn leven is dat o.a. de herinnering aan een
Afrikaanse cursist, die voor het eerst sneeuw zag. Telkens als ik denk aan zijn blijde verbazing, het
gooien van die eerste sneeuwballen en de o zo brede grijns, komt er weer een glimlach op mijn gezicht! In moeilijke tijden zal zo’n kostbaar boekje je helpen om dankbaar te zijn, en je ook opbeuren.
Ook kan het je helpen, aan het begin van de dag om Gods hulp te vragen, en aan het eind van de dag Hem
te danken voor de positieve dingen, en die bv. in je dankboekje op te schrijven. Lees dan als je in de put
zit de hele lijst eens door! Zo leren we ook om de Heer te vertrouwen in zijn goedheid. Dankbaarheid is
ook een graadmeter van onze geestelijke volwassenheid...
6) Besef wie je bent, door de levende relatie met Jezus
Te weten wat een geschenk het is, om “in Christus” te zijn, is door velen nog niet ontdekt! Als onze
zonden zijn vergeven, en we ook nieuwe zonden direct bij de Heer brengen, heeft de vijand geen enkele
rechtsgrond meer, om ons daarop aan te klagen: we zijn een nieuwe schepping en houden de oude mens
voor dood en ongeldig (2Kor.5:17; Rom.6:11). We zijn immers kinderen van God, en geschapen om
koningen en priesters te zijn! De Vader ziet ons aan in de relatie met Jezus; we zijn daardoor volkomen
aanvaard in zijn oog. - Hij heeft ons immers Zelf geschapen voor een plan tot zijn heerlijkheid, speciaal
voor ons leven ontworpen…
Onze zwakheid is al mee ingerekend in dat plan; dat is dus écht voor iedereen, als we ons maar gewoon
aan Hem blijven vasthouden. Ja, juist door mensen die het helemaal verknoeid hadden in het leven, zoals
Petrus die Jezus drie maal verloochende, en Paulus die Gods gemeente heeft vervolgd, heeft God heel
bijzondere dingen kunnen doen. En ons grootste Voorbeeld is de meest verworpen Mens op aarde, Jezus,
waardoor God zijn grote plan heeft uitgevoerd en zijn heerlijkheid heeft geopenbaard - Hij kan uit ellende
zelfs goeds doen voortkomen (Rom.8:28), en in de ellende met ons meevoelen door wat Hij Zelf heeft
geleden (Hebr.2:17-18). Hij weet ook hoe jij de dingen ervaart…
Daarom: accepteer jezelf en Gods liefdevolle mening over jou, en dank de Heer voor wie Hij je gemaakt
heeft - niet voor het werk van de vijand in je leven (lichamelijke gebreken, verkeerde gewoonten, pesterij
op school, enz.), maar voor het heerlijk doel waarvoor Hij je schiep. Hoe zwakker je bent, hoe meer God
zijn genade door jou heen aan anderen kan laten zien - die beseffen dan: dat moet wel door God komen!
God accepteert jou zoals je bent, Hij houdt je vast ook als je jezelf niet meer kunt accepteren en Hem niet
goed meer kunt vasthouden door een verzwakt geloof. God gelooft dan altijd nog wel in jou! Hij weet
“wat maaksel wij zijn” (Ps.103:11-14), en heeft toch een plan met je leven; heeft ons zelfs juist ook lief
als we in de put of in de puree zitten. Om door God geaccepteerd te worden hoeven we dus niets te doen,
alleen aan te nemen wat Jezus in onze plaats al voor ons heeft gedaan aan het kruis. Breng je zonden en
zwakheden dus naar Hem toe, om die in te ruilen voor de volle rijkdom van zijn genade en vergeving. De
hemelse Vader heeft zulke liefdevolle gedachten over jou; je bent Hem dierbaar, uniek in de wereld, en
Hij waardeert zo hoe Hij jou schiep! Door zijn mening over je te accepteren krijg je een nieuw vergezicht.
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Het zal je verder ook helpen om, telkens als je jezelf betrapt op het verwerpen van jezelf of het tobben
over wie je bent, direct te vragen om vergeving en te denken aan wat zijn waarheid is over jou. Zoek die
dingen op in Gods woord! Teksten zoals Ps.16:8,11; Jes.43:1-4; 54:4; Rom.8:31-39; Ko1.1:13-14, 3:1-3;
of Mt.11:29-30, zijn goed ook om uit het hoofd te leren voor als je later nog eens in de oude introspectie
vervalt en teveel naar je oude zwakheden kijkt.
7) God heeft een plan met je leven
Vergeet niet in het dal, de dingen die God jou in het verleden toen je nog op de bergtop was heeft laten
zien! Mocht je - zoals veel mensen - de eigenlijke roeping van je leven niet kennen, vraag de Heer dan of
de Hij je daarvan iets wil laten weten. Vraag Hem ook of Hij wil laten zien hoe jij in de situatie van nu
een lichtpunt kunt zijn. Zoek rustig zijn leiding; Gods wegenkaart ontvouwt zich vaak onderweg, stap
voor stap… We staren ons dan niet blind op het heden, maar richten het oog en onze hoop op de Heer en
de toekomst die Hij voor ons heeft weggelegd. Vraag Hem ook hoe je in de situatie van nu constructief
bezig kunt zijn, als een “doel op korte termijn”. Door dat te doen leven we niet “vanuit het probleem” (dat
uiteindelijk maar een klein deel van ons leven vormt), maar vanuit het goede, welgevallige en volmaakte
(Rom.12:2b), dat God voor ons allemaal als doel heeft, en waarvan Hij vandaag al iets wil laten zien. Dat
alles ontvangen we door ons helemaal op zijn liefde te richten, en met positieve dingen bezig te zijn.
Het zal ons ook helpen te bedenken, dat deze fase in ons leven ook een einde heeft, dat er weer nieuwe
dingen aan de horizon zullen komen. De dingen die nu zo groot lijken zullen tenslotte op de achtergrond
raken. Zolang de situatie nog voortduurt, geeft God ons daarbij kracht in de strijd én zijn kostbare lessen,
die we juist in de praktijk zo goed kunnen leren. Bij de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven
(1Kor.10:13; 2Petr.2:9), dat heeft Hij beloofd. Sta daarom juist nu voor Zijn leiding open, en bid Hem
erom wat Hij hierbij in je wil ontwikkelen - dit heeft vaak ook te maken met de plaats waar Hij ons in de
toekomst voor klaarmaakt. Daardoor wordt “vandaag” niet gemakkelijker, maar het geeft wel perspectief!
We benutten dan zelfs de situatie, nu we er toch eenmaal in zitten, om ons te oefenen in de strijd en onze
relatie met God te verdiepen (Ps.144:1-2; 2Kor.10:4-6; Ef.6:10-11).
Zo zien we dat er zelfs met onze zwakheid rekening is gehouden in het plan dat God met ons leven heeft,
en dat Hij het wil gebruiken ten goede. Zelf merkte ik dat eens op bij een bekend Bijbelleraar, van wie ik
het voorrecht had les te krijgen. Het was een man die veel tobde met stotteren tijdens zijn lessen, en goed
moest overleggen hoe hij de dingen zo kort en bondig mogelijk kon zeggen om de les toch goed te
kunnen geven. Deze man schreef ook boeken, en zijn strijd kwam hem toen goed van pas! Die waren niet
alleen heel waardevol, maar ook bijzonder goed geformuleerd en zonder enige overbodige franje. Zijn
voorbeeld van toewijding en volharding heeft me bemoedigd en geïnspireerd.
Als ons eigen geluk ons doel is, zullen we geen blijvende vrede krijgen; als God kennen en anderen
gelukkig maken ons doel is, krijgen we zijn blijdschap als bijproduct, terwijl ons oude ik op die manier de
snelste dood sterft! Laat je hoogste wens zijn, dat Jezus verheerlijkt wordt door je leven, dat je Hem
steeds dieper leert kennen, en dat anderen in jou een leesbare brief van Christus zien. Vanuit onze blik op
Hem (Hem dieper kennen), en de wijsheid en visie die Hij ons geeft, kunnen we dan ook gaan uitdelen
aan anderen, in plaats van alleen te ontvangen (Ps.126:5-6; Gal.6:9). Aan wie gaat zaaien, heeft Hij de
oogst beloofd…
8) Probeer de oorzaak te vinden van je gedeprimeerde gevoelens
Bedenk eens: kwamen zulke neerslachtige momenten of periodes al vaker voor, en zo ja, door welke soort
situaties? Wanneer is het deze keer begonnen? Het kan nodig zijn hier echt wat tijd aan te besteden; zorg
ervoor dat je alle mensen (juist ook in vroegere situaties) die zulke gevoelens bij je opriepen, bij de Heer
gebracht en vergeven hebt! Je komt daar dan zelf ook los van. Vraag de Heer (en waar nodig anderen)
vergeving voor je eigen negatieve houding, en vergeef ook jezelf. Zo krijgen negatieve gedachten steeds
minder vat op je, en krijg je ook meer inzicht in je reacties. Innerlijke genezing is dan al goed op gang!
Als de last op je hart bij dit alles, ook na “schoon schip” te hebben gemaakt in je leven, niet minder
wordt, dan heb je waarschijnlijk te maken met een last die niet van God komt. Weersta die - geef er geen
ruimte aan (1Pet.5:6-9; Ef.4:27, 6:10-18)! Wijs de aanklager, de vijand van onze zielen die met zulke
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dingen komt, af in de naam van Jezus, telkens als daarover oude schuldgevoelens of negatieve emoties
zich weer opdringen. Je bent een kind van God, Hij heeft je aanvaard door Jezus! Sta erop, dat je zonden
vergeven zijn omdat je ze bij de Heer Jezus hebt gebracht, en richt je op de lof en dank aan de liefdevolle
hemelse Vader, die van jou een “nieuwe schepping” heeft gemaakt (2Kor.5:17-19) door de vergeving van
je zonden. We zijn meestal niet gewend om op die manier over onszelf te denken, maar mogen ons
daarvan overtuigen, omdat het in Gods Woord staat! Die gedachte zal ons meer vertrouwd worden als we
Hem ervoor danken, en ons in die nieuw gevonden waarheid gaan verheugen.
Als het je niet alléén lukt om de oorzaken op te sporen, of als je alleen niet verder komt, vraag dan gerust
de hulp van een ervaren Christelijk raadgever, liefst iemand die jou goed kent! Zo iemand kan de situatie
vaak objectiever bekijken, en zo dingen opmerken waar je zelf nooit aan zou hebben gedacht. Ook
kunnen zij je doorverwijzen naar professionele hulpverleners.
9) Vermijd zelfmedelijden en piekeren
Zelfmedelijden is vaak een snelle weg naar depressie… De Heer Jezus had nooit medelijden met
Zichzelf, en Hij had daarvoor meer redenen... Besef: menselijke gevoelens komen vaak voort uit oude
verwondingen en zijn daardoor bedrieglijk, en het is dus goed nuchter te blijven. Je voelt je misschien
heel erg “down”, maar bij de Heer liggende dingen nog steeds in jouw voordeel, “up”!
Gewoon omdat je Hem kent! Hij is een goede, positieve God; en we mogen vasthouden aan het Woord,
dat wil zeggen de feiten, en niet aan onze door de zondeval, de omstandigheden en door de vijand
ondermijnde gevoelens. Vraag de Heer maar gewoon vergeving telkens als je jezelf betrapt op
zelfmedelijden. Besteed daarbij niet teveel aandacht aan je gevoelens en interpretatie van de
omstandigheden, maar aan wat de Heer zegt, ook via je gezonde verstand (Hab.2:4; Rom.1:17, 3:21-24).
Houd dat in het oog; de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, niet door zijn gevoel! Blijf dus maar
niet in die donkere kamer - misschien zie je het even niet meer zitten, maar dan mag je het in elk geval
nog zien stáán (in de Bijbel).
Dat is onze kracht: vasthouden aan de objectieve waarheid van Gods Woord. Focus op die waarheid:
God houdt van ons, heeft een plan voor ons leven, heeft het beste met ons voor, kent ons, en staat altijd
naast ons ook al voelen we Hem niet. Hij heeft een eeuwige vreugde voor ons bereid; bij Hem zijn we
veilig, en geen vijand kan ons uit zijn hand roven (Joh.10:28-29; Rom.8:37-39; Ps.138:3; Joh.14:14). Hij
begrijpt ons tot in het diepst van ons wezen, en hoort onze gebeden…
We hoeven ons dus niet blind te staren op eigen problemen en alsmaar daaraan te peuteren; maar we
kunnen ze brengen bij Jezus die Zelf de oplossing is. Als we steeds op Hem zien (Kol.3:1-4; Ef.4:15;
2Kor.3:18) groeien we dichter naar Hem toe en worden we meer aan Hem gelijk. Geef dus piekeren geen
ruimte in je denken, maar richt je op dingen die je opbouwen en blij maken, kortom: wees zoveel
mogelijk positief bezig! Zie dus maar op Jezus en op zijn heerlijkheid, dan kunnen we niet tegelijkertijd
ook op onze problemen zien! Zo leren we, van onszelf áf en op anderen te zien, met ruimte om naar hun
problemen te luisteren en ook hén op Jezus te wijzen…
10) Wees in geen ding bezorgd
Laat jouw contact met de Heer niet afnemen door die verstikkende “zorgen voor morgen” (Flp.4:6;
Mat.6:27-34; 13:22). Er is geen heerlijker opdracht van de Heer waaraan we mogen gehoorzamen dan al
die zorgen te leggen in de handen van de Heiland, en ze daar te láten, zonder ze steeds weer terug te
pakken! En als het misgaat en we de zorgen weer op eigen nek nemen, mogen we Hem gewoon om
vergeving vragen. Je kunt nog niet genieten van Gods vrede voor jou, zolang zorgen voor de toekomst die
vrede en blijdschap wegnemen. Ontvang die vrede…
Als de angst voor de toekomst jou parten speelt, kan het enorm helpen als je tegen de Heer zegt: “Heer,
ook als dat éne zou gebeuren dat ik vrees: ik kies er voor om U boven alles ook daarin lief te hebben en
van Uw liefde te genieten. Ik weet, dat ook als zo’n situatie zou komen, U daarin mijn Helper bent, mijn
Licht en mijn Kracht”. Het is zo veilig te weten dat de toekomst ligt in de hand van Hem die ons draagt,
en die ons meer kracht geeft als de omstandigheden eens moeilijker worden.
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Het is daarbij niet verkeerd om plannen te maken voor de toekomst, het is zelfs nodig; maar de lasten
daarvan mogen we dagelijks op Jezus’ schouders leggen. Bid dus, als je zorgen hebt, steeds weer of de
Heer ze van je overneemt, en of Hij jou die dag wil laten genieten van alles wat Hij aan goede dingen
geeft. Dat is immers zijn wil - kies er maar gewoon voor, in gehoorzaamheid: onbezorgd genieten!
11) Houd een gezond leefpatroon vast
A. Neem voldoende beweging, ontspanning, en eet gezond! Dat kan wel wat moeite kosten, maar het
helpt ons om er sneller bovenop te komen. Veel problemen kunnen ontstaan doordat we te gespannen of
oververmoeid zijn en onszelf verwaarlozen. In ieder geval hebben we zo meer weerstand in moeilijke
situaties. Hardlopen, fitness, een lange fietstocht en wandelen met de hond - het doet onze lichamelijke
conditie zo goed, en het kan ook onze geest tot rust brengen. We hebben zo een uitlaatklep, en kunnen er
straks beter tegen. Joggen schijnt veel mensen van neerslachtigheid af te helpen, en vooral bij mensen die
zittend werk doen brengt het een verfrissende balans. Ga als je eens in de put zit ook niet veel snoepen,
maar eet gezond (sommige mensen worden neerslachtig door het gebruik van teveel suiker!).
Houd als je kunt een goede regelmaat en discipline aan in je leven, en besteed eens wat meer tijd aan
dingen die je leuk vindt; het is erg waardevol als we weten welke dingen dat precies zijn! Zo vaak
realiseren we ons dat niet eens. Wat ontspant je? Koken? Breng eens wat extra variatie in de maaltijden.
Winkelen? Koop eens een nieuwe plant voor de tuin, of, of…. Misschien wordt het een cursus of
pianoles. Het is zo goed om de “sleur” uit je leven te halen en eens iets heel nieuws te doen. Vaak
verandert dat ook onze kijk op het leven.
B. Neem voldoende rust. Dit hebben we vaak nodig als we van slag zijn, om de dingen te verwerken. Dit
is niet direct de beste periode om ingrijpende beslissingen te nemen die veel van ons vergen. Vooral ook
bij heel moeilijke gebeurtenissen en rouw is voldoende rust nodig, en maken we het onze emoties niet
gemakkelijker als we onze gedachten verdringen door een volle agenda, of door te doen alsof er niets
gebeurd is. Beter is het, te zorgen voor een goede nachtrust, je nu en dan te verfrissen door een fijne
wandeling of duik in het zwembad. Naarmate we de tijd nemen om alles bewust met de Heer te
verwerken, en met Hem daarmee in de stilte gaan, komen we er beter doorheen. We mogen ons dan ook
bemoedigd weten, dat dit een tijdelijke periode is, waar we vaak als betere mensen uitkomen.
C. Blijf vrienden opzoeken. Het is goed om meer rust te nemen dan anders, maar trek je niet terug uit het
contact met anderen. Daar bewijs je hen en uiteindelijk ook jezelf geen dienst mee. Vertel wat goede
vrienden over je situatie en gevoelens, zodat je hart gelucht wordt en zij met je meeleven en voor je
kunnen bidden. Je zult zien dat het helpt! Probeer dan ook afspraken zoveel mogelijk na te komen, een
bloemetje mee te nemen als je op ziekenbezoek gaat, er aantrekkelijk uit te zien, en het huis aan kant te
houden zodat je altijd bezoek kunt ontvangen.
Doe anderen eens een plezier (2Kor.6:10; Hand.20:35); het zal je zelf ook blij maken! Het is immers
zaliger te geven dan te ontvangen. Er ligt zelfs een speciale belofte van vrucht en vreugde die komen uit
een offer dat we brengen, als we goed doen terwijl we ons zelf niet blij voelen (Ps.126:5-6): wie met
tranen zaaien zullen immers met gejuich maaien!
12) Besteed moeilijke dagen toch nuttig
Gebruik neerslachtige dagen eens aan taken waaraan je eigenlijk een hekel hebt; de dag is toch
onplezierig, en je kunt daar je frustraties eens heerlijk op afreageren. Aan het eind daarvan zal je
opgelucht zien dat het een heel nuttige dag was - al die nare karweitjes aan de kant! Bovendien richt je zo
je gedachten op iets dat uiteindelijk toch positief is en niet op de dingen die je bedrukken. Een verloren
dag toch gewonnen!
Ieder mens heeft zo zijn manieren om moeilijkheden van zich af te zetten; de een gaat een poosje fijn
bidden om zijn hart uit te storten (dat kan een hele opluchting zijn!). Dit is ook goed te combineren met
een verfrissende wandeling in de natuur. De ander breekt zich los uit de zorglijke gedachten door een
bloemstukje te maken en aan een zieke te brengen, en wordt al doende zelf ook weer blij…
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Een mogelijkheid is ook, in elke dag een fijn uurtje in te plannen (of een vaste tijd in de week), waarin je
tussen alle rompslomp door iets leuks voor jezelf doet en waarop je je kunt verheugen. Houd dan ook echt
aan zo’n tijdstip vast, en help jezelf zo om in te zien, dat het leven ondanks alle problemen ook zijn goede
kanten heeft! God wil zo graag dat we van het leven genieten.
13) Zoek hulp, als je er niet uitkomt
Besef, dat we ons hart de tijd mogen gunnen om bepaalde gebeurtenissen of veranderingen te verwerken.
Gun jezelf daarvoor gewoon die tijd. Bij heel diepe dingen kunnen er vele maanden overheen gaan,
voordat je het weer “ziet zitten”.
Maar misschien heeft het bovenstaande je toch niet voldoende geholpen, en zit je al heel lang in de put.
Dan een laatste advies: Zoek hulp! Vraag in elk geval vertrouwde christenen om raad en gebed, en ga
waar nodig naar een arts. Misschien zit je in een echte depressie, of worden je gevoelens mede
veroorzaakt door een verstoorde chemische balans in het lichaam, iets waar de medische wetenschap vaak
een oplossing voor heeft.
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3.

Raad voor wie last heeft van mensenvrees

Angst voor andere mensen en hun mening is waarschijnlijk een van de meest voorkomende menselijke
problemen! Zelfs de mensen van wie je het niet verwacht, die “extra stoer” overkomen, kunnen hier last
van hebben (een soort overcompensatie in flink doen, opdat niemand het zal merken), en niet alleen de
angsthazen die je wat makkelijker herkent. Maar tot welke groep je ook hoort: troost je, Jezus leert ons
moed, en wat het betekent om “karakter” te hebben!
Persoonlijk heb ik dit probleem altijd wat vergoelijkt, ik “kon het niet helpen”, was te jong, te zwak, had
veel moeilijkheden achter de rug, enz. Gelukkig is het waar dat Jezus ons met zwakheden en al begrijpt
en liefheeft - maar nog beter is het als we daarvan vrij komen.
Toen ik op een dag de angst voor mensen in haar ware gedaante leerde kennen, schrok ik echt! Dus
besloot ik serieus daar een einde aan te maken, en vond toen ook oplossingen - ik hoop daarom dat ook
anderen baat hebben bij een of meer van de volgende tips en adviezen:
1) Richt je erop de Heer lief te hebben en Hem alleen te vrezen
Dit betekent in feite een totale verandering van ons doel! De prachtige verzen over de “vreze des Heren”
(de grondtekst betekent niet angst, maar “eerbied voor de Heer”), zoals Ps.19:10; 25:12-15; 33:18-19;
34:8-20; 61:4-6; 103:13,17; 61:4-6; 112:1-9; Spr.1:7; 3:6-8; 10:27; 14:26-27; 19:23; Jes.11:2-3; Mal.3:1617 en Hand. 10:34-35, zullen je zeker bemoedigen om je meer op Hem te richten! Als je dit met alle
kracht nastreeft, juist ook in situaties waarbij je je onveilig voelt, zal je daarmee het enig juiste startpunt
hebben in de strijd. God wil ons moed leren vanuit onze “vreze des Heren”; naarmate we leren Hem lief
te hebben, gehoorzamen en eren (“vrezen”), is er dan steeds minder ruimte voor de angst voor mensen.
We stellen Hem en zijn mening immers boven al die mensen!
Verberg je zwakte maar niet voor de Heer Jezus - de eerste woorden die de Hij sprak waren vaak “Vrees
niet!”. Hij begrijpt de oorzaken zo goed. Misschien hebben anderen ons bedreigd in onze jeugd, hebben
we traumatische ervaringen achter de rug, of raakte ons hart op andere manieren verwond. Erken dan ook
de schuld van anderen daarin, zodat je hen kunt vergeven en opnieuw leren liefhebben… Dit is een
belangrijke bouwsteen in je relatie met de Heer, ook voor je eigen genezing.
De volmaakte liefde jaagt de vrees uit (1Joh.4:18)! Sommige angst komt uit een afweermechanisme dat
de natuur ons gaf om ons te beschermen. Als je bv. iemand dreigend met een mes op je af ziet komen,
maakt de angst dat je wegrent en zo misschien je leven redt. Dit is door God zo bedoeld en dus niet
verkeerd! Maar waar we in dit hoofdstuk op doelen is, dat bij velen van ons de “angst voor mensen” een
deel van ons leven is gaan beheersen. Het is steeds in je denken: bv. angst voor de mening van je leiders,
of voor hun invloed op je leven. De Heer wil dat we hen die boven ons geplaatst zijn wel gehoorzamen,
en zo een goed getuigenis geven (in de Bijbel staat veel over de verhouding van slaven tot hun meesters),
maar niet als ze ons dingen vragen die God niet wil. Dan mogen we in liefde zeggen dat we niet kunnen
gehoorzamen, en uitleggen waarom. Maar als we bv. geen “nee” kunnen zeggen waar dat nodig is, kan
angst voor mensen ons tot zonde brengen, zodat we anderen slaafs volgen, en niet voor eigen mening of
ons christelijk getuigenis durven uitkomen. Omdat we ons dan door mensen laten leiden kan het ook een
groei in vertrouwen op God in de weg staan. Maar we kunnen er wel degelijk van vrijkomen!
Let daarbij ook op de volgende punten:
A. Belijd je angst steeds zodra je die merkt; duw hem dus niet weg maar vraag de Heer om hulp (Ps.27:16; 34:5-6; Jes.8:11-13; 31:1; Jer.17:5). Als je bang bent, kan dat een teken zijn dat je vertrouwt op de
verkeerde dingen en God nog onvoldoende vertrouwt? Je denkt bv. onbewust (vertrouwend op mensen):
“Als deze groep of die persoon me accepteert, ben ik veilig”, of “Het zou vreselijk zijn als ze mijn
zwakheid zien”. Niets is minder waar - we zijn veilig door onze Heer, in Jezus’ armen - en nergens anders
(ook de moedigste mens niet!). Zoek bij Hem je geborgenheid, juist ook als de omstandigheden niet
makkelijk zijn. Vraag de Heer om daarin je angst te genezen, en je te laten groeien in vertrouwen op de
Almachtige Vader, die in zijn liefde ons wil beschermen en helpen in iedere situatie. Houd in alle dingen
als het ware steeds zijn machtige hand vast, en besef dat Hij bij je is.
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B. Neem veel tijd om in stilte bij de liefdevolle Heer te zijn; zeg Hem telkens weer dat je Hem dieper
wilt leren kennen, liefhebben en Hem alleen wilt vrezen; dat zijn genadige en betrouwbare mening je
boven alles gaan, en dat je nooit meer die angst voor mensen en voor hun gedachten over jou wilt
toelaten. In het begin gaat dit nog vaak mis (een jarenlang ingesleten denkpatroon te veranderen heeft tijd
nodig), dus doe dit telkens weer als je die oude angsten opmerkt. Gun die gewoon geen ruimte in je
nieuwe leven!
C. Bid veel, zoek je toevlucht en zekerheid bij God - gebruik de situatie om je relatie met Hem te
ontwikkelen, en jezelf zo door Hem en zijn wil te laten beheersen. Dat is de ware zelfbeheersing! Leer om
zelf op Hem en zijn liefde te vertrouwen, juist als je tegenstand van mensen ervaart. Dat is het ware
zelfvertrouwen! Houd gewoon vol, en je zult tot je verrassing merken dat je daardoor begint te groeien in
volwassenheid. Bijbelverzen als 2.Kron.32:8; Ps.23:4; 27:1-6; 91:1-5;118:8-9; Spr.14:26; Jes.41:10;
54:11-17; Mt.7:24-34; Joh.14:27; Rom.8:15; 2.Tim.4:16-17 en Heb.13:5-6 zullen je daarin bemoedigen.
2) Besluit om radicaal het mes erin te zetten, wat het ook kost!
Bij “angst voor mensen” hebben we de neiging ons meer op hen te richten dan op God (zie met name
Spr.29:25; Jer.17:5; 1 Joh.5:9) - we hechten zo meer waarde aan de onvolmaakte en vaak negatieve
mening van mensen over ons, dan aan de liefdevolle mening van de Heer. In die zin “verafgoden” we hen
dan en doen we wat ze van ons vragen om maar geen ruzie te krijgen, ook al gaat dat soms tegen de wil
van onze hemelse Vader in. Je vreest dan meer de pijn van een confrontatie, dan dat je vreest te zondigen!
We durven ons soms niet goed tegen anderen te verzetten, maar proberen onze veiligheid te bewaken
door maar een beetje met hen mee te praten. Zo handelen we langzamerhand slaafs en soms zelfs
kruiperig… (Jes.8:11-13; Joh.5:44; Mat.10:28). Dit is dus niet alleen erg dom (wie zou nu de feilbare
mening van de mens kiezen boven de volmaakte wegen van onze liefdevolle Vader, het lelijke boven het
mooie?), maar het is ook een stap naar de zonde toe. Vergeving vragen dus...
Toen ik eens een tijdlang veel als vertaler voor groepen stond, leek dat in het begin toch wel eng! Ik
zorgde dat mijn zonden bij het kruis gebracht waren, had de vertaling vaak biddend voorbereid, en toch...
Steeds kwamen er gedachten als, “doe ik het wel goed, sta ik wel rustig, wat vindt ‘men’ van mij” - het
was allemaal ó zo frustrerend! Ik stond houterig en gespannen te vertalen, en kon me daarbij niet ook nog
op de Heer richten. Dat duurde zolang, totdat ik eens raad kreeg van een jongeman, die zelf veel moeite
had met straattoneel en daar iets op gevonden had. Hij zei: “Ik speel niet langer voor de mensen die er
staan, daar word ik té gefrustreerd van. Nee, ik speel voor de Heer; ook Hij is immers aanwezig!”. Nou,
die tip kon ik wel gebruiken bij het vertalen, op zoiets had ik net gewacht… Ik paste het direct toe, en
stelde me de Heer voor ogen die onzichtbaar midden in de zaal aanwezig was (Ps.16:8). Voor Hem wilde
ik mijn uiterste best doen, Hij was immers vóór me, bemoedigde me. De mensen moesten dan maar
denken wat ze wilden. Ik richtte me dus zozeer op Hem, dat al het andere op het tweede plan kwam. In
het begin was het wel even concentreren, maar wat heeft het een wezenlijk verschil gemaakt! Ik leerde,
mijn zekerheid in Hem te stellen. Hij heeft me lief en accepteert me, ook als ik een fout maak.
Uiteindelijk is Hij mijn doel - niet de veranderlijke mening van de mensen om me heen, ook al mogen we
hen dienen vanuit Zijn liefde.
Word dus niet afhankelijk van mensen, maar groei in het afhankelijk zijn van de hemelse Vader. Besluit
om alleen nog de Heer en zijn mening te “vrezen”, in ontzag voor Hem die zo ontzettend veel van je
houdt! Vrees voor mensen komt meestal voort uit een jarenlang gegroeid negatief verwachtings- en
denkpatroon, en dan is het belangrijk om telkens als je die angst ervaart vastbesloten (!) te zijn dat
negatieve denken de oorlog te verklaren, en met de hulp van Heer weer overeind te krabbelen. Uit onze
angst komen nl. daden voort, en die zijn dan vaak niet zoals God het voor ons leven bedoeld had...
Bijbelverzen als 1 Sam.15:24; Jes.30:1-3, 31:1 31:1; en Mt.10:26-31 zullen je helpen dit beter in te zien.
3) Vergeef mensen die je bekritiseren of intimideren
Je zult in het leven mensen ontmoeten die door intimidatie of kritiek, bewust of onbewust, inspelen op je
zwakke plekken. Vraag de Heer om extra liefde voor hen; bid om wijsheid hoe je hen het best tegemoet
kunt treden, en of Hij daarin naast je wil staan. Die mensen hebben misschien hetzelfde probleem als jij,
en proberen daarin zich te bewijzen en hun onzekerheid te overschreeuwen.
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Het zal dan vaak helpen als je hen in al jouw zwakheid open en zonder aanklacht tegemoet treedt, als je
rekening houdt met hun praktische noden, en hen veel liefde geeft. Juist de moeilijkste personen blijken
daar vaak gevoelig voor!
Vraag zelf vooral vergeving als jij op jouw beurt ook kritiek had, of anderen hebt willen overheersen om
“iemand te zijn”, door je te willen laten gelden, of door indruk op anderen te willen maken. Je maakt dan
dezelfde fout: je stimuleert en gebruikt andermans angst voor mensen, en kunt dan niet handelen vanuit
de “tegenovergestelde geest” van nederigheid die allereerst de genezing en het welzijn van de ander
zoekt. Het is uiteindelijk de Heer die als enige het recht heeft over ons te heersen. Voor Hem kunnen we
ons niet beter voordoen dan we werkelijk zijn, en Hij heeft een bijzonder mooi beeld voor ogen van hoe
Hij ons én de ander bedoeld had; een prachtig plan waarvoor Hij ons klaarmaakt!
4) Vraag gebed aan mensen die de Heer Jezus persoonlijk volgen
Ga daarheen waar men met raad en daad naast je staat, terwijl jij je zwakheden openlijk toegeeft. Alleen
al het belijden van je zwakheden in vertrouwde sfeer werkt heel bevrijdend. In je angst voor mensen zal
die stap misschien best strijd kosten, en het is goed om naar een betrouwbaar iemand toe te gaan die jou
door verschillende gesprekken heen leert kennen. Zo leer je je bloot te geven, en transparant eerlijk te
zijn. De Bijbel zegt dat we juist daardoor van de Heer genezing zullen ontvangen (Jak.5:13-16). Angst is
een slechte raadgever, en kan ons zó in verwarring brengen in onze gedachten, gevoelens en motivaties,
dat we soms de wil van de Heer niet meer zuiver onderscheiden. De Heer wil raadgevers gebruiken die
Hem kennen om ons door de Heilige Geest (de Raadgever bij uitstek!) richting te geven en aan zijn hand
te leiden. Zulke raadgevers zullen jou niet afhankelijk maken van zichzelf, maar je helpen om samen met
de Heer sterk te staan en echt vrij te worden van een verkeerd denken en oude gebondenheden. Zelf zijn
ze ook niet volmaakt, maar hebben het beste met je voor en kunnen juist als christen uit eigen ervaring
spreken.
Bid gerust dat je wat vrienden krijgt die de Heer Jezus kennen. Je zult dan, door het omgaan met mensen
die jouw mening respecteren en van je gaan houden, minder kwetsbaar zijn voor de mening van anderen,
en een gezond vertrouwen krijgen in je medemens. Ook kan dat je een wat evenwichtiger beeld geven van
de waardevolle mens die je zelf bent (zie ook Hfdst.4 en 5), en het helpt om je angsten sneller kwijt te
raken. Maar wees niet ongerust als je wat tijd nodig hebt; gun je emoties even de tijd om de nieuw
ontdekte waarheid “ik ben een nieuwe schepping, mijn mening mag er zijn!” te verwerken en steeds meer
daarnaar te handelen. Onze gevoelens hebben misschien jaren onder de last van de “mening van andere
mensen” gelopen, en hebben even de tijd nodig om weer recht te groeien en zich te heroriënteren aan de
hand van Gods genezende, opbouwende en liefdevolle mening over ons. Laat je gevoelens doordrongen
zijn van Gods intense goedheid, spreek dit steeds weer uit naar je ziel! Dit is heel belangrijk…
5) Benader de angst frontaal!
Duw angsten niet langer weg, ontwijk niet langer bepaalde mensen of de misschien “angstaanjagende
situaties”, maar vraag je nu echt eens af, wat je daarin nu precies zo bang maakt. Als je de echte oorzaak
kent, heb je het begin van de oplossing in handen. Misschien ben je gewoon overbezorgd? In de
concordantie zijn daarover veel Bijbelverzen te vinden die hulp en raad geven. Misschien heb je een soort
onbestemde angst voor de toekomst? Dan is het goed te bedenken: “De Heer heeft me lief, Hij bereidt me
een plaats in de hemel, zodat ik tot in alle eeuwigheid dicht bij Hem kan zijn. Durf je je op de hemel te
verheugen, en daar de moed uit te putten om hier op aarde je taak te aanvaarden?
Bedenk eens goed, wat voor soort mensen of situaties die vrees bij je wakker maken, en schrijf die samen
met je conclusies nauwkeurig op. Leg ze dan voor de Heer neer, en vraag Hem of Hij de oorzaken van je
angst duidelijk wil maken (bv. onverwerkte pijnlijke situaties en problemen met mensen uit het verleden).
Vergeef de mensen die erbij betrokken waren, en vraag de Heer vergeving voor negatieve denkpatronen
dat je daardoor ontwikkelde, toen je dacht dat “iedereen” zo was en je (nog) geen oog had voor Gods
goedheid en troost die Hij juist in zulke situaties zo graag openbaart. Je besefte niet dat Hij alle dingen
doet medewerken ten goede voor wie Hem liefhebben (Rom.8:28); nu kun je Hem vragen hoe Hij die
situatie van toen zag - Hij kan je zo nog meer gelijk laten worden aan het beeld van Zijn Zoon!

22
Ook verzen als Flp.4:13 en Rom.8:31-35 bemoedigen ons in moeilijke situaties. Hang ze eens een tijd
boven je bed, tot je ze bij wijze van spreken uit `t hoofd kent. Dat is vaak nodig, omdat onze praktische
denkwereld werkelijk “hervormd” moet worden!
Wees verder niet bang, om voor jezèlf (zonder te roddelen dus) de zonden van anderen ook inderdaad
“zonde” te noemen; je zult hen pas gericht en grondig kunnen vergeven als je hun fouten erkent. Vaak
zijn we in onze angst voor anderen geneigd, de schuld alleen bij onszelf te zoeken; of we mokken
inwendig over die ander zonder hem te vergeven. In beide gevallen blijven we met het probleem zitten!
Vergeving is een zeer krachtig wapen, in onze relaties tot anderen, tot onszelf, en vooral naar God toe die
ons dat wil leren.
6 ) Stop ermee mensen te willen behagen
Word niet al te afhankelijk van mensen, mijd het zelfs tot het uiterste! Zeg bv. telkens ”Heer, wat U over
mij denkt, dat alleen is belangrijk”, als je de angst bekruipt over “wat de mensen wel zullen denken”.
Realiseer je vooral dat het geen ramp is, als anderen het niet met je eens zijn, je dwars zitten, en je niet
uitnodigen in hun exclusieve kringetje (1Kor.7:23). Het is echt geen drama, ook al denken we dat vaak.
Neem een kloek besluit, dit ook echt zo te gaan zien! Overwin gevoelens van verwerping door het blijde
besef binnen te laten dat God jou helemaal aanvaard heeft zoals je bent, en ook jezelf te aanvaarden.
(Meer daarover in Hfdst.5.) Neem er de tijd voor, je te koesteren in de liefde van de hemelse Vader. Dat
maakt je sterk in situaties waarin anderen je afwijzen. Zoek je heil niet langer bij mensen, ook al heb je
dat je hele leven gedaan (Gal.1:10; Kol.3:22-24; 1Tes.2:4-6). Zoek je heil bij Jezus!
Zelf had ik het er eens moeilijk mee niet uitgenodigd te worden op een verjaardagsfeestje, en ik vroeg de
Heer om raad. Zijn antwoord verraste mij; Hij sprak door het onderschrift van een foto in een christelijk
blad, waar stond dat als we in de stilte gaan, we vaak de mooiste ontmoetingen met Hem hebben. Ik was
zo gespitst geweest op deelname aan het populaire clubje, dat ik geen oog had voor mijn dierbaarste
Vriend, die maar met moeite mijn aandacht kreeg. Het werd een verrassend mooie avond in de stilte met
Hem, een die me tot vandaag is bijgebleven. Hij ziet daar echt naar uit!
Mensen waarbij we ons niet op ons gemak voelen, of die onze afwijkende mening niet respecteren,
kunnen (nog) geen echte vrienden zijn. Hun afkeuring is niet fijn, maar slavernij aan hen is nog veel
akeliger en maakt je leven vruchteloos. Dan mis je het geweldige perspectief dat God je geeft! Je zult niet
tegelijk God en mensen kunnen dienen, en mag weten dat Hij je altijd liefheeft; juist des te meer naarmate
je alleen in ‘t leven denkt te staan. Hij is bij de verbroken harten en de verslagenen van geest (Jes.75:15).
Hij wil onze beste en nooit falende Vriend zijn.
7) Stel een diepe gehoorzaamheid aan de Heer voorop
Veel mensen weten niet goed hoe ze hun eigen mening kunnen hebben - hun argumenten worden immers
maar al te snel door vlotte sprekers van tafel geveegd! Zo verging het mij vroeger: ik woei dan met alle
winden mee, en de ander overwon in de discussie omdat ik niet zeker was van mijn zaak. Ik had heus wel
een mening, maar was dat nu echt de énige waarheid? Maar als we God beter leren kennen vinden we de
onwankelbare waarheid om je aan vast te houden, en kunnen we onze nu in Gods Woord gewortelde
mening ook leren verdedigen.
Zo kunnen we snel groeien in karakter en strijdbaarheid, door het vasthouden aan Gods Woord! Het lezen
daarvan moet dus een héél belangrijke plaats in ons leven hebben. We zullen dan niet alleen groeien in
kracht, maar ook steeds beter leren de waarheid te onderkennen en die tegenover andersdenkenden uit te
leggen. Niet iedereen vindt dat leuk, maar God kan dit gebruiken om ons een sterke ruggengraat te geven!
Het zal ons daarbij vooral helpen, om al onze gedachten in gehoorzaamheid krijgsgevangen te maken aan
Christus en aan Zijn waarheid (2Kor.10:5-6; Rom.12:2), dus te werken aan de vernieuwing van ons
denken, en dat in lijn te brengen met wat Gods gedachten over ons zijn. (Zie ook Hfdst.9.) We zullen dan
Gods “goede, welgevallige en volkomen” wil in diverse situaties leren onderscheiden. Dat zal een diepe
omwenteling bewerken in ons hele wezen!
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Handel dus vanuit de waarheid, vanuit je diepste overtuiging, vanuit je geloof op de Heer en wat Hij tot je
zegt, zelfs al zou je daardoor tegen de mening van anderen in moeten gaan en vrienden verliezen. Wees
daarin dan wel tactvol en fijngevoelig naar anderen toe, want je wilt niet kwetsen, maar alleen voor je
eigen mening uitkomen. Veel mensen hebben hun eigen mening regelmatig onder stoelen en banken
gestoken, en voor hen is het goed om, met de Bijbel als richtsnoer, veel aandacht te besteden aan hun
eigen meningen, hun voorkeur en ook hun eigen smaak. Vraag je dan heel vaak af, “Wat vind ik daar nu
eigenlijk zelf van? Wat is mijn eigen idee daarover?” - en wees daar dan heel zuinig op. Het is iets
kostbaars van onszelf, dat we misschien aan anderen te geven hebben en waarmee we hen kunnen
zegenen en verrijken.
8) Durf anders te zijn!
Alle begin is moeilijk, ook hier. De waarheid is dat we allemaal verschillend zijn, ook jij. Durf je voor
anderen jezelf te zijn, en bij gesprekken voor je eigen mening uit te komen? Een van de situaties waarin je
dat prima leert is als mensen je vragen om met iets mee te doen waar God niet achter staat (Mat.10:32;
Ps.144:1; 149:6-9). We moeten onze ware aard als kind van God dan laten zien, en zullen door de strijd
heen leren sterk te worden! Door christen te worden; heb je stelling genomen vóór God en tégen de
zonde, en er is niets wat zo het karakter bouwt - soms door tranen heen - als de wegen die God als grote
Pedagoog daarin met ons gaat.
Een andere groeisituatie is het evangeliseren. Voor veel mensen een riskante en moeilijke bezigheid! Daar
onderscheid je je van anderen en zullen de mensen op je letten, en loop je ook kans op kritiek. Maar daar
ook staan er anderen naast je (in gebed, en vaak letterlijk zoals bij evangelisatie-acties). Vraag de Heer
om een diepe liefde voor hen die verloren gaan, en bid voor hen als Hij ze in je gedachten brengt. Vraag
Hem ook of je eens met een evangelisatie-actie mee kunt doen, en of Hij je daarop goed wil voorbereiden.
Bid daarbij om genade en kracht van de Heilige Geest (Ef.6:18-20; 1Tes.2:1-8), die niets liever wil dan
dat mensen bereikt worden. Hij wil in ons leven een enorme bron van vrijmoedigheid zijn!
9) Streef ernaar dat anderen zich bij jou thuis voelen
Dat betekent weer: geef anderen wat je zelf begeert aan veiligheid, en aan ruimte om zichzelf te zijn en
zich zonder angst en schroom bij jou thuis te voelen (Mat.7:12; Jes.8:10). Zet relaties en gastvrijheid maar
hoog op je agenda (zie Hfdst.7 & 8). Let ook op of anderen bang zijn in bepaalde situaties, of ze zich
bedreigd voelen. Ga in gedachten ongemerkt naast ze staan, verdedig ze, bescherm ze, heb ze lief en bid
voor ze. Oefen je daarin, en zie of je eens een opening krijgt om ze bv. te vertellen van je eigen strijd, en
de lessen die de Heer je daarin aan het leren is. Neem hen altijd serieus, respecteer ze ook als ze dat zelf
nog niet geleerd hebben, en schaam je nooit voor hen!
Handel ook in de “tegenovergestelde geest” bij mensen door wie jij je zelf bedreigd voelt: in openheid,
zachtmoedigheid, wijsheid en vergeving. Ontloop de ander niet, omdat die zich daardoor soms verworpen
kan voelen en nog meer afweer in de strijd gooit uit zelfbescherming. Dat alles is een les die we niet eentwee-drie leren, maar zo de moeite waard! Bedenk: mensen met het grootste en angstaanjagendste
afweermechanisme zijn van binnen vaak het onzekerst - vandaar al die afweer, opdat maar niemand zal
merken hoe kwetsbaar ze zijn en hoe ze verlangen naar waardering! Denk daarom veel aan het woord
van Jezus “Hebt uw vijanden lief, bidt voor wie u vervolgen...” (Mat.5:44).
De liefde is ook hier een machtig wapen; “volmaakte liefde drijft de vrees uit” (1Joh.4:18-21). Liefde is
geen gevoel, maar een keus om het beste voor de ander te zoeken en hem steeds weer te zegenen. Er is
echt moed voor nodig om anderen lief te hebben en naar hen toe te stappen, maar juist bij angst blijkt
moed! Als de situatie geen schrik aanjaagt, hebben we geen moed nodig en kunnen we ons daarin ook
niet oefenen. Laten we onszelf daarin niet forceren, maar blijven proberen om anderen ook in praktische
dingen liefde te geven (Rom.12:20), en de in Gods ogen juiste keus te maken, al is die bij anderen niet
altijd populair. Dit is een machtig wapen in de strijd tegen angst voor mensen.
Ook hierin is het beter te geven dan te ontvangen, en zullen we eens mogen oogsten wat we hebben
gezaaid, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in het welzijn van anderen. Jezus won doordat Hij in zijn
liefde de strijd nooit opgaf!
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4.

Raad voor onzekere mensen

De meesten van ons weten wat het is, om onzeker te zijn. In bepaalde situaties voelen we ons onveilig of
niet zeker in wat we doen of in wie we zijn. We denken vaak dat anderen het beter kunnen, of zijn bang
om een figuur te slaan en niet geaccepteerd te worden. We zijn er misschien niet eens zeker van dat we
onszelf wel accepteren! We twijfelen of we het wel helemaal goed doen, schrikken terug voor mensen die
erg “zeker” op ons overkomen, en we moeten de situatie eerst verkennen en ermee vertrouwd raken voor
we ons een beetje veilig voelen. Zo ontbreekt het ons aan zelfvertrouwen, en denken we het onmogelijke
te moeten doen voordat ‘t goed genoeg is - kortom, we zijn in sommige opzichten nogal perfectionistisch!
Daardoor raken we teleurgesteld in onszelf, terwijl we (zonder het te weten) juist door ons perfectionisme
God vaak nauwgezet dienen en Hem met onze toewijding verblijden… De reden van onzekerheid kan
van persoon tot persoon verschillen, maar we zullen toch enkele adviezen en tips geven:
1) Zorg voor een innige relatie met de Heer
Hij is je kracht en je zekerheid, bij Hem ben je veilig in elke situatie (Ex.15:2-3; Ps.63:1-8; Joh.10:28-30).
Hij heeft je gemaakt en weet hoe je in elkaar zit, en welke plannen Hij voor je leven heeft; Hij is je
uiteindelijke levensdoel, en Hij is de Enige die je hart eerlijk kan beoordelen en je kan vertellen wat je
doen moet (Ps.139:1-6, Spr.14:26-27). Dank Hem elke dag dat Hij met al zijn heerlijkheid in je hart
woont sinds je Hem daarin hebt uitgenodigd bij je bekering (Joh.17:22-23). Dat is heel reëel! Bij God is
ook niets onmogelijk, Hij heeft elke situatie in Zijn machtige hand. Overal waar je komt, daar gaat Hij
met je mee (1Joh.4:16; Mat.28:18-20; Opb.3:20-21), om je te bemoedigen en te troosten. Bied Hem
steeds weer de troon van je hart aan, en vraag om zijn raad. Ga niet zelf vechten en peuteren aan de
situatie, maar leg de kwestie in zijn hand - dat is soms best oefenen, maar je leert ervan! Leef maar vanuit
alle openheid en aanbidding met Hem. Als je je hart door Hem laat reinigen en een innige liefdesrelatie
met Hem nastreeft, zal je leven vrucht dragen (Joh.15:4-5), wat de omstandigheden ook zijn, en wat de
mensen ook denken. Bij de Heer Jezus zijn we altijd veilig, en Hij wil onze Vriend zijn!
2) Zorg dat je zonden vergeven zijn
Wees er zeker van dat je dagelijks schoon schip maakt. Je echte zekerheid ligt in het feit dat je geweten
rein is en dat je zonden opgeruimd zijn - ook de heel recente zonden. Dat is zo’n geweldige situatie! De
relatie met God wordt dan niet vertroebeld (Heb.10:22; 13:18), en ons hart kan zich dan richten op Hem
zonder te worden aangeklaagd of afgeleid door schuldgevoelens. Er is zo geen veroordeling meer voor
wie in Christus zijn (Rom.8:1), en we mogen dan ook weten dat God ons in alle opzichten accepteert en
onze gebeden hoort (Hebr.10:19-23), omdat Jezus onze Hebr.10:19-straf en schuld heeft gedragen. Zo
leren we in geloof te staan, juist ook als we worden aangeklaagd door anderen of door de vijand.
Zo kunnen we ook beter de mening van mensen toetsen aan die van God! Dat is iets waarin we om
onderscheidingsvermogen kunnen vragen, zodat de aanklager (de duivel) geen vat meer op ons heeft. Die
zekerheid dat we niet meer onder het oordeel staan komt vaak wat langzaam, omdat de meesten van ons
zich meer laten leiden door hun gevoelens (“ik voel me nog net als vroeger”) dan door de zekerheid van
Gods Woord dat Hij ons vergeven en onze zonden weggewassen heeft. Onze door de wereld en door
oude zonden misvormde gevoelens zijn vaak bedrieglijk, maar kunnen genezen doordat we de waarheid
van Gods acceptatie en vergeving (Ef.1:4-7; Kol.1:12-14) steeds blijven uitspreken naar onze gekwelde
ziel. Want door die vergeving hebben wij een smetteloos rein kleed! Die geweldige waarheid zal ook
onze innerlijke genezing bevorderen, die velen van ons zo nodig hebben.
3) Breng alle dingen bij de Heer aan het begin van de dag
Je mag om Gods leiding vragen bij alle belevenissen, relaties en zorgen. Ga niet alléén door de
moeilijkheden; vraag om Zijn zegen, of Hij met mee je wil gaan (Ex.33:15; Ps.25:4-5) , en of Hij jou zijn
plannen met je leven wil vertellen en helpen die te bereiken. Alles wat we in volkomen overgave en
gehoorzaamheid aan de Heer Jezus doen (Kol.3:16-17), valt onder de verantwoording van Hem die ons
gemaakt heeft! Hij weet precies wat onze gaven en talenten zijn, en wat we misschien niet alleen kunnen.
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Als we dan denken te falen, of als mensen om bekritiseren, kunnen we alle vergeving, kracht er troost
vinden bij Hem. En het merkwaardige is, dat we ongemerkt Hem beter vanuit de praktijk leren kennen en
zelfs groeien in volwassenheid! Vertrouwen op de Heer is oneindig veel beter dan vertrouwen op jezelf;
het ware “zelfvertrouwen” vindt elk mens die leert zèlf op God te vertrouwen, zonder te hoeven leunen op
andermans ideeën of Godsvertrouwen. Je kunt dan zijn rust ervaren in iedere situatie, omdat je daarin
Hem betrekt die je wegen leidt en met jou samen er doorheen gaat.
Maak ook eens een lijst van dingen die op je hart liggen, en waarvan je vindt dat jouw mening niet “uit de
verf komt”, niet duidelijk genoeg naar voren komt tegenover anderen. Stop punten die jij belangrijk vindt
niet langer weg, maar erken dat jouw mening daarin belangrijk is. Breng die bij de Heer en bid deze lijst
regelmatig door. Vraag de Heer maar om vrijmoedigheid en om de ruimte, zulke dingen ook eens naar
buiten te brengen naar anderen toe, en om ervoor te leren vechten! Dit is een weg waarlangs je idealen
werkelijkheid kunnen worden, je gaven naar buiten komen, en waarlangs je ook getoetst wordt. Anderen
zijn het misschien niet altijd met je eens, maar dat is ook hun goed recht. Overigens is dat wel eens
terecht, en kun zo nieuwe dingen van hen leren, door ervoor open te staan wat hun ándere mening is…
4) Bevorder je echte groei
Je kunt je groei het sterkst bevorderen door het contact met de Heer Jezus verder te verstevigen en Hem
veel te zoeken, te loven, te danken. Het is zo heerlijk om bij Hem te zijn! Word je bewust van zijn genade
(2Pet.3:18) en van de reinheid van je ziel door zijn vergeving! Verder word je ook sterker door regelmatig
Bijbellezen, bidden, luisteren naar goede christelijke sprekers, het lezen van bijbels gefundeerde boeken,
en door relaties en gesprekken met andere Christenen (Ef.4:15; Mrk.4:20). Zo sta je sterker in je geloof,
en ga je je minder aantrekken van wat de wereld over jou denkt. Je vindt dan je steun dan niet langer in
hun mening over jou, maar in Gods mening, en in de bevestiging daarvan door vrienden die de Heer Jezus
ook persoonlijk kennen. Je richt je zo niet meer op de verwachtingen van de wereld, maar op de Heer.
Dat waar je veel naar kijkt, daar ga je op lijken! Hoe meer je je bewust wordt van de betrouwbaarheid,
liefde en schoonheid van je Hemelse Vader, en je denken daarmee vult, hoe meer je dit zult uitstralen en
zo anderen bemoedigt (2Kor.3:18; 4:6). Besef zo dat je er zijn mag, en iets te geven hebt!
Een oefening is: groet de ander met belangstelling. Dit kan een eenvoudige stap zijn naar ontspannen en
waardevolle kontakten met anderen. Vaak zijn we te schuchter, en groeten we de ander maar vluchtig. Nu
is een groet iets, dat we toch wel doen; maar we kunnen er iets in leggen! Dat is een prachtig oefenterrein,
juist omdat groeten een “veilige contactvorm” is die zelfs een beetje van ons wordt verwacht. Niemand
zal je aanzien op het feit dat je eens wat uitgebreider groet - men denkt hoogstens “die is in een goeie
bui!”. Ken je de persoon maar amper, groet dan vriendelijk, en kijk hem of haar ook echt aan. “In de
ogen” dus! Zegen daarbij de persoon in je hart. Dat is niet zo makkelijk in het begin, maar als je je erop
toelegt zal je zien dat dit al echt verschil maakt... niet in de laatste plaats doordat je zó groeit in
vrijmoedigheid! Ken je de persoon iets beter, maak dan bij je groet even een praatje. Ga daarin niet verder
dan je vrijmoedigheid strekt, maar bid de Heer wel dat Hij het zegent en vermenigvuldigt. Als je dit alles
niet zo makkelijk vindt, begin dan eerst met mensen die je goed kent (familieleden en goede bekenden),
en met mensen die jou juist niet kennen en die je niet zo gauw meer zult tegen komen. Ook taken als
koffieschenken voor een groep is daarvoor zo geschikt! Geef je daarvoor maar wat vaker op...
5) Wees niet langer prestatiegericht
Vaak willen we echt iets bereiken, om door “eigen werken” (waarin God niet het initiatief nam) te
worden geaccepteerd en eigenwaarde te hebben. Als je je zekerheid stelt in populariteit, uitblinken,
rijkdom, of zelfs acceptatie door je vriendenkring, word je onherroepelijk teleurgesteld. Voor God is
belangrijk, wie (niet wat) je bent als persoon: of een eerlijk karakter en de vruchten van de Geest in jou
terug te vinden zijn (Gal.5:22-23). Die dingen groeien als we God-gericht zijn! Er ontstaat dan een diepe
relatie en persoonlijke band met Hem. Je hoeft dan ook niet teleurgesteld te zijn over je oude mens, maar
mag telkens weer vergeving vragen en de relatie met de Heer vernieuwen, waarbij de oude “dode” mens
voor God immers niet meer meetelt…
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Is het ook niet heerlijk om jezelf een nieuwe schepping te weten (2Kor.5:17-18)? We mogen immers
weten, dat we in de volledige afwassing van onze zonden en de voortdurende relatie met Jezus onze
volkomenheid al hebben in zijn volheid (Ef.3:19; Kol.1:21-22; 2:9-10; Flp.1:9-11)! Hij woont in ons,
zijn Heilige Geest bekrachtigt ons... Leun daarin op Hem die de Almachtige is…
Veel prestatiegericht zijn komt door een zoeken naar liefde - maar de liefde die we zoeken kunnen we zó
uiteindelijk niet vinden. Door tenslotte “veel te presteren” houden we zelfs mensen op afstand die zich
dan minder voelen! We maken hen zonder het te weten onzeker… Ook laat ons prestatiestreven ons soms
heen en weer zwaaien tussen hoogmoed en nederigheid: tussen “ik doe het vast niet goed, het moet beter”
(onzekerheid maakt je nog meer perfectionistisch, zodat je voor jezelf de lat nog hoger legt, en nog
onzekerder wordt), en “die ander doet het minder goed” (je perfectionisme kan jou tenslotte hoogmoedig
en kritisch maken naar anderen die het minder goed doen). Dit is dus niet goed voor je relaties! En zo leef
je uiteindelijk uit de wet, niet uit de genade van Jezus die alle schuld vergeeft, die ons in alle zwakheid
accepteert, bemint en waardeert; en als we zelf niet uit die genade leven kunnen we dit ook niet uitdragen.
Misschien nam je zelf de schuld op je voor je falen: “het zal wel aan mij liggen, ik schiet tekort”, en je
probeerde het steeds beter te doen; en nu meet je de ander met dezelfde strenge maat waarmee je jezelf
meet. De ander voelt dat je hem niet in liefde opbouwt, en heeft meestal niet door dat je die strenge
maatstaven ook hanteert voor jezelf, omdat je niet op de vingers wilt worden getikt - daar je dan nog
onzekerder wordt en juist zo naar liefde snakt… Ons perfectionisme kan dus ook die ander onzeker
maken, en zo oogsten we in de ander wat we door ons verwonde denken zelf zaaien!
Wat is nu de oplossing? Jezelf aanvaarden in alle zwakheid, er open over zijn voor God en mensen. Wat
heerlijk, dat God ons accepteert zoals we zijn, en niet om wat we doen! Al die prestaties naar anderen
toe zijn niet nodig. De veiligheid en liefde zijn er al! De grote vraag is: kiezen we in de eerste plaats voor
de warme liefde van God, of zoeken we de gunst van mensen?
6) Bid over de oorzaken van je onzekerheid en je mogelijk negatieve zelfbeeld
In welke soort situaties voel je je het meest onzeker? Vraag eens aan de Heer welke omstandigheden en
mensen dat veroorzaakten (bv. pijnlijke situaties toen je nog heel klein was, in je opvoeding, op school, in
relaties, enz.). Schrijf op een lijstje wat in je gedachten komt, en breng elk punt bij de Heer. Vergeef
daarbij bewust alle mensen die met dat punt te maken hadden, juist als ze heel schuldig waren! Duw die
oude pijn niet meer weg, maar vergeef de mensen specifiek voor de dingen die ze jou hebben aangedaan,
en voor de nare gevolgen die het voor je leven heeft gehad…
Het helpt om naar God toe uit te spreken, dat als zulke herinneringen in de toekomst weer terugkomen, je
deze beslissing en houding van vergeving steeds hernieuwt en waar mogelijk verdiept, als een vaste keus
voor het goede. Je kunt dit doen met je verstand en je wil; je negatieve emoties veranderen meestal pas na
een aantal weken, en als je daarbij in `t begin niets “voelt” betekent dit bepaald niet dat je vergeving niet
echt is! Is de pijn van zo’n vroegere gebeurtenis nog niet helemaal weg, dan kan het goed zijn nog eens
voor die situatie te bidden, en als onderdeel van het genezingsproces die ander opnieuw en in detail te
vergeven - mocht je bepaalde dingen hebben overgeslagen bij het vergeven, dan komt dat op die manier
vanzelf aan de beurt. Zo wordt vergeven een heel diepe gewoonte, net zoiets als ademhalen! Ook voor
onszelf is dit een genezend proces, waarbij pijnlijke herinneringen steeds meer wegtrekken. Bid tenslotte
voor elke persoon die je hebt vergeven, om een diepe zegen van God.
Door in al deze dingen de Heer te gehoorzamen breken we het oude, verkeerde fundament (een
voedingsbodem voor verwonde reacties, bitterheid en verharding) in ons leven af en maken de grond
bouwrijp voor een nieuwe levenshouding, herstel van relaties, en het optrekken van het “nieuwe huis”
voor onze persoonlijkheid, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is.
7) Denk positief over jezelf
Kies ervoor om jezelf te respecteren in de dagelijkse gebeurtenissen (Gen.1:31; Ps.139:13-17; 2Kor.5:17).
Schrijf eens op wat je oude gedachten en gevoelens over je zeggen aan negatieve dingen, en vergelijk dat
met alle positieve dingen die God over je zegt. Hij houdt van je, Hij heeft je Zelf geschapen en zag, dat
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het heel goed was! Je bent voor Hem van onschatbare waarde (Jes.54:11-17; 43:1-7) zelfs zo dat Hij zijn
Zoon in jouw plaats liet sterven, zodat jij eeuwig leven hebt. Besef met je hele verstand, op basis van
Gods Woord en Jezus’ vergeving (zie punt 2), dat je er mag zijn voor Hem en Hij je reinheid ziet.
Als je jezelf steeds in de grond stampt met negatieve gedachten, en jezelf niet accepteert, is het moeilijk
om te geloven dat God je wèl accepteert. Zo doe je Hem verdriet, omdat Hij jou van grote waarde acht!
Weersta dus alle vijandelijke leugens en negativisme, die jouw gevoelens en gedachten over jezelf zo
lang in hun greep hadden, en die de duivel gebruikte om jou neer te drukken en af te breken. Accepteer ze
niet langer! Vraag maar vergeving voor je ongeloof, als je zó lang niet kon aannemen dat Hij je voor een
prachtig doel heeft geschapen, ja óók jou! Zo zal je geloof absoluut gaan groeien. De vaak jarenlang
scheefgegroeide denkpatronen verdwijnen radicaal, als we vastbesloten zijn zulke leugens (van dat we
onwaardig zouden zijn) van nu af aan te vervangen door de waarheid van Gods innige goedheid, van zijn
welbehagen en liefde voor ons, en door te gaan zien op de mooie eigenschappen die Hij ons heeft
gegeven. Maak er eens een lijstje van… (meer hierover in Hfdst.5, 6 en 9). Zo leren we om onszelf te
accepteren en waarderen. Het is een radicale keus, maar onmisbaar en zo de moeite waard! Besteed er
echt tijd aan. Door zo anders naar jezelf te kijken merk je, dat ook anderen je anders gaan zien…
Voor onzekerheid hoeven we ons bij de Heer niet te schamen. Hij gebruikt wat zwak is om wat sterk is te
beschamen, en het is vaak zelfs een voordeel dat we weten zwak te zijn, en zo minder in de verleiding
komen om zekerheden in onszelf te zoeken - we zullen dan makkelijker onze kracht in de Heer zoeken
(zie vooral 2Kor.12:9-10; 1Kor.1:30-2:5; 1Joh.2:28; 3:21; 4:13).
8) Vraag de Heer om moed en kracht
We hoeven het Christenleven niet in eigen kracht te volbrengen, maar mogen daarin leunen op Hem die
ons verlost heeft en naast ons staat. Bid dus vrijmoedig om de vervulling met de Heilige Geest, Gods
krachtbron voor elke Christen (Ef.6:10-20; 3:12,16). Bijbelverzen zoals Hand.1:8 gaan over de Heilige
Geest die ons vrijmoedigheid geeft (Hebr.10:19,35; 2Tim.1:6-8). Ik heb onzekere mensen diepgaand zien
veranderen door de vervulling met de Heilige Geest! Dat kan een voortdurende realiteit worden in je
leven. Als de Heer je geestelijke gaven (bv. een nieuwe taal of muzikale gave) geeft, kan het ook voor
anderen een enorme bekrachtiging zijn, om die zo vaak mogelijk te gebruiken in je dagelijkse leven en
bediening (1Petr.4:10-11).
Teksten als Ps.27:1-6; Spr.3:25-26; Jes.35:3-4a,45:24; Neh.8:11; Joh.14:27; 1Kor.15:43; Flp.4:13;
1Tim.2:1; en Heb.11:34 (in een concordantie staan er nog veel meer!) laten zien, dat God onze sterkte en
onze bescherming wil zijn; en het is de moeite waard om enkele van de mooiste uit te schrijven en bv.
boven je bed te hangen. Ook door teksten die je aanspreken uit het hoofd te leren doordrenk je je
gedachten met Gods waarheid, en merk je dat Hij je daarmee sterker maakt.
9) Bemoedig anderen
Er is haast niets zo fijn als het leren bemoedigen van anderen, als de Heer je daar de kans voor geeft. Het
is een niet “riskante” en heel dankbare taak! De wereld heeft zoveel bemoediging nodig. Zelf ben je
mogelijk veel bemoediging tekort gekomen, maar zo kun je je vaak goed verplaatsen in de gevoelens van
onzekerheid bij anderen, en hun nood daarin ook herkennen. Onzekere mensen zijn vaak makkelijk
kwetsbaar door hun gevoeligheid; maar de Heilige Geest wil die eigenschap juist ten goede gebruiken…
Ontwikkel dus die gave om je in anderen in te leven, hen aan te voelen en op te bouwen, en vraag de Heer
waarmee je die persoon kunt bemoedigen. Doe wat je hart je ingeeft - een bezoekje, compliment,
bloemetje, of bv. een Bijbelvers op een kaartje. Kijk welke mensen die bemoediging echt nodig hebben.
Wat zou jouzelf bemoedigen, als je in de schoenen van die ander stond? We kunnen hen troosten met de
troost, waarmee we zelf getroost zijn in onze relatie met de Heer (2Kor.1:3-7). Zo doet Hij zelfs ook onze
onzekerheid medewerken ten goede voor de opbouw van Zijn Koninkrijk (Rom.8:28)! De Heer zegt dat
het zaliger is te geven dan te ontvangen (Hand.20:35; 2Kor.9:7-10; Ps.126:5). Zaai dus in
gehoorzaamheid de bemoedigingen waar je misschien zelf zo naar verlangd hebt in de levensakker van
anderen, nu je gezien hebt welke onschatbare waarde dat heeft. Je zult met gejuich maaien!
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5.

Raad voor mensen met weinig gevoel van eigenwaarde

Omdat onzekerheid en een door verwonding negatief zelfbeeld zoveel raakvlakken hebben, is het goed
eerst het vorige hoofdstuk eens door te lezen… De hieronder volgende tips en adviezen geven extra hulp
aan mensen met weinig gevoel van eigenwaarde; probeer er eens een paar uit:
1) Zorg dat je Gods maatstaven voor jezelf hanteert
De wereld heeft in het verleden de figuurlijke” kast van onze eigenwaarde” vol gezet met haar wereldse
maatstaven: we zouden mooi, intelligent, gediplomeerd, modern, succesvol, bemiddeld enz. moeten zijn
om erbij te horen, goed voor de dag te komen en iets te betekenen - kortom om “iemand” te zijn! Die
“waardenkast” staat vol stoffige ordners en cursussen die we volgens hen zouden moeten doorwerken, vol
met prestaties die de wereld van ons verwacht. We voelen we ons daardoor onder de maat, alsof we niet
meetellen, niet goed genoeg zijn, of moeten wedijveren om erkenning en liefde, of moeten streven naar
ontwikkeling van onze persoonlijkheid, enz. Zulke verwachtingen worden voor ons een zware last - en
toch vinden we het zo moeilijk om die van ons af te gooien, omdat we hopen dat anderen, “de wereld”,
ons toch ééns zal accepteren. Wat een valstrik van de vijand!
Als we al die dingen tenslotte inderdaad gaan doen, zullen we merken dat het nooit genoeg is, dat we toch
altijd ergens tekort schieten omdat je nu eenmaal niet iedereen kunt behagen... Ik schrijf dit als iemand
die deze dingen zelf heeft geprobeerd. Uiteindelijk voldoen ze niet! Je ontwikkelt daar nooit echte
eigenwaarde mee, maar blijft je steeds bewust van je tekortschieten volgens de wereld. Je wordt opgejut
tot steeds harder draven om geaccepteerd te worden, niet wetend dat de wedloop van de wereld geen
finish heeft... het is nooit genoeg, zelfs een doodlopende weg, omdat de wereld ondanks haar beloften
geen liefde te bieden heeft.
Gooi daarom die oude stoffige ordners met andermans verwachtingen uit de kast van je leven, en pak
Gods gedachten over jou! Als Schepper van het heelal is Hij de enige jou werkelijk naar waarde kan
schatten (1Kor.1:27-28; Jak.2:5). In zijn ogen ben je oneindig waardevol en geliefd! Kies ervoor, je
waarde niet meer te ontvangen van mensen, hoe verleidelijk dat ook lijkt. Vraag God om zo je
“waardenkast” te reinigen en te vullen met de waarheid van zijn liefde, en met zijn vruchtbare adviezen
voor je leven. Hij heeft je geschapen als kostbaar en hooggeschat (Jes.43:1-4; 54:11-15), een
persoonlijkheid met unieke mogelijkheden die nergens in de wereld precies zo herhaald zijn, en waar de
wereld dus het fijne niet van weet...
2) Stop ermee, jezelf te vergelijken met anderen
Vraag je af: Ben ik ècht minder waard? Minder dan wie? Waarin? Als je logisch nadenkt zie je, dat
anderen soms in bepaalde dingen beter zijn dan jij, maar ook hun zwakheden hebben. Misschien hebben
zij beter geleerd te leven vanuit de gaven die ze wèl hebben in plaats vanuit wat ze missen in vergelijking
met anderen... en daardoor komen ze dan positiever over. Probeer dus niet iemand anders te worden; je
gooit daarmee je eigen uniek-zijn weg, en ook Gods speciale ontwerp voor jouw persoonlijkheid en
levensplan. Kortom, door te proberen net als iemand anders te worden veronachtzaam je juist datgene wat
jij allemaal te bieden hebt! Heel inefficiënt…
Het plan dat God speciaal voor jou in gedachten heeft past precies bij je gaven en persoonlijkheid, maar
Hij kan het niet ontwikkelen als we onszelf meten met de maatstaven van de wereld (of zelfs die van
medechristenen ). Want dan besteden we onze energie aan het zoeken naar acceptatie en succes door de
wereld, in plaats van aan het zoeken en verder ontwikkelen van dingen die in zijn plan voor ons liggen!
Het is op zich niet verkeerd om succesvol te willen zijn, als dit op het goede is gericht en tot Gods eer;
maar ook daarin kan het echte succes pas komen als onze motivatie is: Hém te behagen, in plaats van
onszelf of de wereld. Ik ontving zo vaak een zegen door wat een oud lied zegt:
“maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.”
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Onze motivatie is dan niet mensen te behagen, onze positie veilig te stellen en problemen of de kritiek
van anderen uit de weg te gaan, maar ligt dan verankerd in onze liefde en gehoorzaamheid aan God.
Daarvoor moeten we als onzekere mensen dus een offer brengen, en een stukje aardse “schijnzekerheid”
opgeven die ligt in het behagen van andere mensen; maar we ontvangen er echte zekerheid voor terug…
En dat ervaren we alleen als we bereid zijn het met God te proberen en deze dingen toe te passen! Als we
tekort schieten en zwak zijn is Hij onze enige betrouwbare Bron van veiligheid en zekerheid. We zullen
dan diepe blijdschap ervaren (2Kor.12:9-10), als we leven met onze Opdrachtgever om Hem te eren.
Wat kunnen wij doen, als iemand anders het beter doet dan wij?
A. Wees niet jaloers (belijd het als je dat wel bent, en vraag vergeving aan de Heer), maar gun hen de
kwaliteiten die de Heer hen gegeven heeft. Geef zo iemand eens een welgemeend complimentje als je de
kans krijgt! Als we dat niet kunnen is onze jaloezie nog niet helemaal weg en vragen we de Heer nog
eens vaker om vergeving. Maak er dan werk van, de liefdevolle dingen te geloven die God over jou zèlf
zegt! Hij waardeert ons en onze persoonlijkheid meer dan wij het zelf doen, Hij heeft ons immers zo innig
lief. Hebben we er al eens voor gekozen, om van onszelf te houden? (Liefde is een bewuste keus, niet
altijd een gevoel.) Bijbelverzen die kunnen helpen bij jaloezie zijn o.a. Ps.37:1-7; 73:3-17; Spr.23:17-18;
Gal. 5:25-26; 1 Tim.6:6-8; Hebr.13:5-6.
B. Kijk eens goed hoe uniek de Heer die ander heeft ontworpen, en hoe mooi dat is. Dank Hem ervoor, en
weet dat diezelfde Meesterhand ook jou zo heel uniek en speciaal heeft gemaakt, met mogelijkheden die
niemand anders op aarde nèt zo heeft! Als we spontaan blij kunnen zijn voor anderen die het goed doen,
merken we dat we begonnen zijn onze eigen identiteit in de Heer te plaatsen (zijn we gaan geloven dat het
mooie dat Hij ook over ons zegt waar is, en dat we niet zijn wat anderen of wijzelf vroeger over ons
dachten). Dat kan ons leven veranderen!
C. Ga de Heer danken voor de gaven die Hij aan jou gegeven heeft, en richt je verlangens niet meer op
andermans gaven. Misschien weet je nog niet precies welke gaven jij hebt, en zal je die nog ontdekken.
Maar zijn levensplan en gaven voor jou zijn even uniek en oorspronkelijk - of wimpel je die achteloos
weg met een “dat is toch niets bijzonders...”? We er zó aan gewend dat we ze vaak niet eens meer zien!
Doe je er wel moeite voor om ze te ontwikkelen? Bij anderen die hun gaven ontwikkeld hebben is dat ook
niet vanzelf gegaan; bovendien - elk huisje heeft zijn kruisje, niet alleen het jouwe. Verkijk je niet op de
buitenkant.
D. Geef anderen alle ruimte die je ook verlangt voor jezelf. Zegen hen, en bid dat hun gaven in Gods rijk
worden ingezet, zodat Hij hun eer ontvangt en de eer niet naar mensen gaat. Ook voor hen geldt dat ze
hun licht mogen laten schijnen voor de mensen (Mat.5:16; 7:12;22:37-40), en dat de Heer van ons vraagt
dat wij anderen die ruimte geven die we zelf hadden begeerd. Misschien zullen ze boven jou uitgroeien kun je dan de Heer ervoor danken dat zijn rijk nog mooier wordt gebouwd dan als jij anderen niet die
kans had gegeven om Hem daarmee te verheerlijken?
In mijn eigen leven voelde ik me vaak minder waard, o.a. omdat ik zo “slecht” was in sport. Elke sportles
op school was een knauw voor mijn gevoel van eigenwaarde. Die waarde had ik nl. gelegd in hoe anderen
mijn geringe prestaties beoordeelden, en niet in hoe God in zijn liefde mij zag! Ik had `t gevoel niet mee
te tellen, duidelijk tweederangs te zijn; en het feit dat ik bv. een goed verstand en een redelijk goede stem
had leek er niets toe te doen. Het bovenstaande heb ik echt moeten leren! Ik ben nog steeds niet goed in
sport, maar haal nu mijn schouders op en denk: “Och, de Heer heeft me lief, en Hij geeft mij weer andere
dingen”. - Zulke problemen worden dan volkomen onbelangrijk; we leren hoe relatief ze zijn. We zijn
dan ook niet gauw meer jaloers op hoe goed anderen het doen, en geven hen makkelijker de ruimte om
hun van God gekregen gaven te laten stralen tot zijn eer.
3) Bij God alleen is echte acceptatie te vinden
God wil zo graag dat we tijd nemen om te genieten van zijn liefde en acceptatie (die allang voor ons
klaarliggen; Ef.2:5-7; Ps.91; Kol.1:12-14). Hij verlangt er naar dat we vragen naar zijn wil voor ons
leven, en onze van Hem gekregen gaven en talenten gaan ontwikkelen die bij zijn speciale plan voor ons
horen. God is liefde, besef dat intens! Vaak denken we aan God als “ver weg” of een boeman…
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Zolang we die leugen niet radicaal uitbannen uit ons denken zullen we zijn liefde niet vol ontvangen! We
zoeken dan een misschien een werelds surrogaat, en worden mede afhankelijk van de liefde van andere
mensen… Zo proberen we dan anderen te behagen om hun liefde te winnen, en kunnen daardoor geen
dienstknecht van Christus zijn (Gal.1:10)! Alle echte liefde op aarde is door God geïnspireerd, en als wij
uit onze relatie met Hem onze liefde ontvangen, kunnen we die liefde aan anderen uitdelen, in plaats van
dat we van hen afhankelijk zijn voor onze eigen behoefte aan liefde.
Een manier waarop je de liefde van de Heer kunt ontvangen, is door als ‘t ware “op zijn schoot” te zitten.
Het is nog altijd veilig in Jezus’ armen! - het zal je helpen om ook de leugen te verdrijven dat God, die
toch “onze Vader” genoemd wordt, géén liefde zou zijn. Daar ben ik na lang knokken als volgt uit
gekomen: iemand wees me erop, dat ik in een leugen geloofde, als ik leefde vanuit gevoelens alsof God
geen liefde was! Onze gevoelens zijn vaak een heel onbetrouwbare graadmeter, misvormd door de wereld
en verwondingen uit het verleden: bv. door het negatieve voorbeeld dat onze eigen onvolmaakte ouders
soms gaven. Daardoor ontstaat dan een negatief verwachtingspatroon. Ik wist dit wel zo’n beetje, maar
dat ik een leugen vasthield, daar schrok ik toch wel erg van! Ik vroeg daarvoor de Heer toen vergeving,
en heb later in mijn hart ook de mensen vergeven voor dingen, waardoor die negatieve verwachtingen en
gevoelens waren ontstaan (bij jonge kinderen speelt de eigen vader daarbij een belangrijke rol).
Verder nam ik het vaste besluit, om elke leugen door de waarheid te vervangen, wát mijn gevoelens ook
zouden zeggen! In mijn wanhoop wist ik niet hoe dat kon, maar besloot te proberen de leugen te
verjagen, door de waarheid telkens uit te spreken in mijn hart (“God houdt intens van mij, ik ben van
grote waarde, en er is er maar één van mij!”) en me daarmee te vullen, én door de Heer te danken voor al
zijn goedheid en liefde, ook al “voelde” ik het tegendeel: de leugen. Dit heb ik dagenlang voortdurend (!)
gedaan, bij alle dagelijkse bezigheden, om me te voeden met de waarheid en de leugen te weerstaan
(Rom.12:21)! Onbewust ontdekte ik zo een belangrijk principe: dat je je ziel kunt toespreken, zoals
David deed in Psalm 42:6,12 en 43:5. We doen dit door tot onszelf steeds woorden te zeggen als:
“Wat heerlijk dat God goed is, dat Hij van me houdt, dat Hij altijd bij me is!”
Dat is voor niemand te moeilijk, en wat geweldig: het is de waarheid! En het werkt! In mijn leven
duurde daarbij soms wel zes weken, voordat ik merkte dat mijn gevoelens veranderden. Dus geef niet op,
want het resultaat is meer dan de moeite waard, en heeft blijvend effect!
Onze door leugens van de vijand verziekte gedachten mogen best eens “in de was” van Gods waarheid;
en wat een troost dat die waarheid (van een liefdevolle hemelse Vader) zo mooi is…
Later in mijn leven merkte ik, dat ik wel de Heer Jezus had aangenomen bij mijn bekering (een
levensverandering!), en dat ik ook wel de Heilige Geest in mijn leven had toegelaten en zijn kracht had
ontvangen (Hand.1:8), maar dat ik nooit bewust God de Vader in zijn oneindigheid, almacht en eeuwige
wijsheid de vrije beschikking had gegeven over mijn hart (Joh.16:27; Luk.10:27; Rom.8:14-17). Wat een
waagstuk! Ik heb mijn hart voor Hem opengezet, en wat een rust heeft Hij gebracht. Ik hoef het nu niet
meer van mensen te verwachten, God is immers altijd bij mij.
4) Vermijd “valse nederigheid” en passiviteit
Ook hier zien we, net als bij de onzekere Christen, het slingeren tussen hoogmoed en een nederigheid, die
vaak een valse nederigheid is. Gelukkig is daarvoor een oplossing! Vaak komt die valse nederigheid door
een of meer van de volgende oorzaken:
A. Je denkt “ik breng er toch niks van terecht” - Gelukkig is dat een leugen van de vijand; we hoeven die
niet te geloven, want daarmee doen we God verdriet als we de van Hem gekregen talenten maar in de
grond begraven en er niets mee doen (Luk.19:12-26). Zoiets kan gebeuren door ontmoediging en door de
negatieve mening of jaloezie van anderen in je leven. Soms is het zelfs ook een beetje hoogmoedig: als je
het beter wilt weten dan God die jou geschapen heeft en “zag dat het zéér goed was” (Gen.1:31)! Hij
begrijpt je en wil je juist bemoedigen! Een beproefd medicijn is ook: een lijst bijhouden van je sterke
punten en de goede eigenschappen die Hij je gegeven heeft (zie vooral Hfdst.6 over identiteit). Dank Hem
vaak daarvoor, en vraag Hem steeds weer hoe je die mooie kwaliteiten creatief mag inzetten voor Hem.
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Vraag Hem waar nodig jou uit de passiviteit te helpen, en om ideeën hoe je je gaven kunt inzetten. Iets
uitproberen op hobby-gebied zal je een “veilige” start geven als je nog wat onzeker bent. God als
Schepper begrijpt dit juist zo goed, en geeft je daarvoor alle creatieve ruimte!
B. Je bent soms bang om hoogmoedig gevonden te worden; dat kan door angst voor de mening van
mensen een soort kruiperigheid bewerken, een verborgen hoogmoed die zich niet wil laten herkennen...
Er is veel nederigheid voor nodig om toe te geven dat je hoogmoedig bent! Jezelf durven zijn is juist ook
het beste medicijn. Bedenk ook, dat wie zijn eigen wáárde nog niet ziet, Gods schepping in zichzelf heel
erg onderschat... We hoeven niet trots te zijn op onszelf - alles hebben we van Hem gekregen - maar we
mogen trots zijn op wat Hij in ons geschapen heeft, en Hem de eer geven door onze talenten te gebruiken
en daarmee ons licht te laten schijnen voor de mensen (1Kor.4:7; Mat.5:16).
Onderdruk dus maar niet je hoogmoed om nederig te worden… het komt dan op andere manieren toch
naar boven want het verdwijnt niet echt… maar leer gewoon om de eer aan God te geven in alles wat je
doet; hoogmoed krijgt dan geen ruimte meer! Echte nederigheid zoekt naar de waarheid, luistert naar
God en laat zich door Hem leiden (Ps.25:9). Echte nederigheid is geen vlucht, is ook niet de afwezigheid
van hoogmoed, maar de aanwezigheid van moed: om te laten zien wie je werkelijk bent: om je vizier te
willen openzetten, zwak en kwetsbaar te durven laten zien wat er in je hart leeft, zodat de mensen
ontdekken wie je nu echt bent zonder dat je je verstopt. Dan durf je ook je gaven te ontplooien, zelfs al
zou de hele wereld dan denken dat je “hoogmoedig” lijkt! Zo kunnen we zijn als het zaad dat in de aarde
valt en sterft, zodat de Heilige Geest in ons leven vrucht draagt (Joh.12:24-25; Gal.5:22-23). Maar het
probleem is vaak, dat we in de eerste plaats bij mensen in een goed blaadje willen staan in plaats van bij
de Heer, die de dingen zo anders beoordeelt en ons op een hoger plan wil brengen.
C. Je bent bang om je “nek uit te steken” en risico’s te nemen, om fouten te maken, of om op te vallen.
Toch is dit de enige manier om snel vooruitgang te boeken! Het ontplooien van je gaven, je “uniek-zijn”,
zal jou onderscheiden van anderen, en misschien hun opmerkingen of zelfs jaloezie veroorzaken. Veel
mensen zijn daar een beetje bang voor, zodat we maar liever wat met de massa meelopen, of ons
terugtrekken. Er is veel moed voor nodig, om je unieke” verschil-maken" te laten blijken: in je gaven, je
andere mening, en soms zelfs in een confrontatie met anderen die verkeerde dingen doen! Er zijn hierin
stappen nodig die je kunt leren zetten, en dat kan in het begin erg moeilijk zijn (Hfdst.3 over angst voor
mensen kan daarbij helpen).
Ook is het een krachtbron om telkens weer de Vader te danken dat Hij je intens liefheeft, zelfs al zou je
helemaal geen gaven hebben; dat je kostbaar bent in zijn oog zoals Hij je geschapen heeft. Juist als je het
nog niet voelt, mag je jezelf deze waarheid steeds weer inprenten.
God erkent jou - niet om wat je allemaal gepresteerd hebt, maar om wie je bent, en om je liefdesrelatie
met Hem. Hij geniet daar elke dag van, en dat zal je tot je verrassing gaan merken!
5) Richt je op de objectieve waarheid over jouw leven
God de Schepper is zo geweldig positief! Hij wil ons herstellen en opbouwen, iets prachtigs tot stand
brengen. Hoe heb je tot dusver over jezelf gedacht? Wat geloof je over jezelf? Hoe spreek je over jezelf?
Bij veel mensen is dat een beetje negatief... Maar zo’n negatieve houding over jezelf heeft diepgaande
gevolgen!
Negatief denken en spreken over jezelf beïnvloedt je gedrag, je houding, en ook je gevoelens over jezelf!
Gevoelens van onwaardigheid zitten vaak dieper als de gebeurtenissen die ze veroorzaakten meer en
langer invloed op je hadden, en als je de daaruit voortkomende gedachten langer toeliet. Maar gelukkig:
er is een weg terug! En die gaat op dezelfde manier:
A. Ga Gods liefdevolle licht zien over vroegere gebeurtenissen (die zulke negatieve gedachten en
gevoelens hebben bevorderd); bekijk ze niet in het licht van situaties en mensen die ons pijn deden. Onze
Vader stond daarin immers naast ons, al zagen we Hem niet. We denken vaak niet aan Zijn uitgestoken
hand, en kijken dan alleen naar de nood.
Door zijn liefde en waarheid te erkennen in die oude moeilijke situaties, zien we dat Hij ons toen al
helemaal accepteerde, en onze toevlucht en troost wilde zijn. Het kan enorm helpen om zulke situaties
eens met Hem door te bidden en die troost daarin alsnog te ontvangen.
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Het helpt ook om anderen, die daarin schuld hebben, te vergeven voor hun negatieve woorden en daden.
Je legt dan de basis voor de genezing van je gevoelens. “Houd je wonden rein”, heeft iemand eens
gezegd. Helemaal waar... genezing wordt dan versneld!
B. Verander negatief denken over jezelf in een positief denken, met een vastbesloten keus van je wil (!),
om zulke gedachten beslist niet meer toe te laten - ook al schreeuwen je gevoelens het tegenovergestelde.
Onze door verdriet verwonde gevoelens zijn vaak onbetrouwbaar… Schrijf eens op wat je gevoelens en
gedachten over jezelf zijn, en zet daarnaast, wat Gods gedachten in Zijn Woord daarover zijn (Jes.43:4;
Recht.6:12; Deut.7:7-9). Vervang daarbij die onware gedachten door de waarheid van Gods liefde. Geloof
Hem, wees gehoorzaam aan die waarheid door je voortaan daarop te richten (het zal je misschien helpen
om enkele voor jou toepasselijke Bijbelverzen uit het hoofd te leren), en denk niet meer aan dingen die
niet waar zijn! Het maakt je kapot en het is jammer van je tijd en energie…
Ontken daarbij niet de minder fijne dingen die objectief wèl waar zijn, zoals moeilijke omstandigheden of
een zonde; want het is juist de waarheid die ons vrij zal maken! Het ontkennen van de waarheid brengt
misleiding, met alle gevolgen van dien. Sommige mensen hopen dat ze door “positief te denken” van een
ziekte zullen genezen (door het bestaan ervan te ontkennen, en net te doen of het er niet is), of dingen als
rijkdom en eer kunnen vergaren. Die valstrik zullen we dus doelbewust vermijden.
C Spreek nooit meer negatief over jezelf (behalve om een zonde of zwakheid te belijden). - Voorbeeld:
ik werkte eens voor een fijne Christen, en riep tegen mezelf bij het maken van een fout “Domoor! hoe
kun je dat nou doen!” Waarop deze man voor me ging staan, me heel streng aankeek en zei: “Dat wil ik je
nooit meer horen zeggen. Je bent kostbaar in Gods oog!” Ik schrok behoorlijk van dat onverwachte
standje, maar heb pas later begrepen hoe diep die waarheid was: dat God me had geschapen en “zag dat
het zeer goed was” (Gen.1:30); en dat ik me aan die waarheid kon vasthouden. Dat principe heeft mijn
leven vernieuwd! Hoe vaak zeggen we niet “mij lukt zoiets toch niet”, “ik ben weer zo stom dat ik het
verpest”. Daarmee verziek je niet alleen je eigen denken, maar oogst je ook in je omgeving wat je zaait:
negativisme ten opzichte van jezelf... Bovendien zullen we dan sneller ook anderen met die negatieve
maat meten, menend dat ze net zo “mislukt” in elkaar zitten als wij… Mensen in onze omgeving voelen
zoiets, ze kunnen dan niet echt bloeien in wat God hen gegeven heeft. Spreek dus positief over anderen en
ook over jezelf. Heb je al eens gezegd: “Heer, ik dank U dat ik een jongen/meisje ben, en dat U me zo
goed geschapen hebt”; “dank U dat ik kan tekenen”; enz.? Oefen gerust zulke positieve uitspraken, ook
naar anderen toe (even durven...). Dat is voor iedereen te leren.
D. Kies ervoor, van jezelf te gaan houden. God die ons Zelf geschapen heeft doet dat op zo’n geweldige
manier, en is zo blij met ons! Als wij er dan ánders over denken maken we Hem voor leugenaar uit...
Zolang we die oude negatieve gedachten over onszelf toelaten, is het moeilijker om van onszelf te houden
- geen wonder… Maar als je accepteert dat juist jij uniek bent en speciaal in Gods oog, is dat ineens niet
meer zo moeilijk! Kies dus voor zijn waarheid, en heb jezelf lief met een vasthoudende keus van je wil,
juist als onze door leugens vervormde gevoelens het niet meer oppikken. Die gevoelens zullen immers
genezen als je vasthoudt aan de waarheid en jezelf gaat liefhebben. En het aardige is, dat als we meer van
onszelf houden (er dus bewust voor kiezen om onszelf te respecteren, te waarderen en te vergeven), we
ook anderen veel makkelijker kunnen liefhebben, respecteren en vergeven! - Reken maar dat de ander het
voelt. Je houding over jezelf helpt zo, je hele denken te hervormen (Rom.12:2), en is ook daarom zo heel
erg belangrijk.
Dat respect voor jezelf als kind van God blijft ook overeind als je gezondigd hebt - je respecteert dan niet
de zonde, maar door die te belijden en vergeving te vragen voor God en mensen, wordt de zonde
weggewassen door de Heer Jezus, en komt de reine “nieuwe schepping” die we in Christus mogen zijn
steeds meer tot haar recht. Dat geeft rust en zekerheid en blijdschap…
E. Reken grondig af met leugens, want daarmee kan de vijand een voet tussen de deur van je hart zetten
en heeft hij een invalspoort. Ook al kan het soms waar lijken, het is beslist niet waar dat niemand iets met
je opheeft, dat er “toch nooit iets van je terecht komt”, of dat je niet beminnelijk bent. Laat jou dat dus
door niemand aanpraten, niet door de vijand, niet door bepaalde mensen of omstandigheden, en vooral
niet door je eigen denken en gevoelens. God heeft je dat anders geleerd; Hij houdt van je! Geef de
waarheid van de Bijbel de beste plaats in je denken, tegen een “anders voelen” in. Wat je nu in je denken
zaait, oogst je straks in je daden, je gevoelens, en uiteindelijk in je karakter.
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Onze gevoelens zijn door negatief en “onwaar” te denken vaak erg onbetrouwbare graadmeters
geworden, maar ze gaan genezen als we willen denken volgens de waarheid van Gods Woord en zijn
liefde voor ons (Joh.13:2; 2Kor.3:18; Kol.3:10). Lees eens hoe positief God over ons denkt! De manier
waarop je over jezelf denkt, laat zien hoe je denkt over Gods schepping in jou (Ef.1:3-14). Het helpt dus
om je erop toe te leggen, Hem daarvoor te eren… en de mooie dingen in jezelf te waarderen!
Heb je al besloten van jezelf te houden, of ga je nog af op die onbetrouwbare, door het verleden verziekte
gevoelens? Dan mis je het beste dat God voor je heeft, en wat zou dat jammer zijn... Het is dus belangrijk
de Heer veel te danken, en ook in zijn Woord (bv. Efeziërs en Kolossenzen) al die bemoedigingen te
lezen die ons als zijn kinderen een nieuw perspectief geven voor ons leven…
6) Besteed genoeg aandacht aan je uiterlijk
Ook daarin kunnen we God verheerlijken en zichtbaar maken hoe mooi zijn schepping is. Belangrijk is
daarbij je af te vragen: “Wat vind ik zelf nou eens echt mooi?” “Wat brengt het bijzondere naar buiten dat
God mij gegeven heeft?” “Wat zou God fijn vinden?” Zijn woord spreekt over ons als koningskinderen,
gehuld in een smetteloos wit gewaad - teken van een innerlijk dat in harmonie is met Hem (Opb.19:8;
Jes.61:3; Ex.28:2-6; 1Pet.3:3-4). Die van God ontvangen reinheid komt niet tot haar recht door een
opzichtig pronken, maar door zuiverheid, eenvoud en goede smaak. En daar mogen we best zorg aan
besteden; dat zal helpt ook om onze waarde als mens te beseffen.
Als je jezelf niet waardevol vindt, komt dat vaak door je uiterlijk naar buiten, dus zet ook op dat front
gerust de aanval in! Er verzorgd uitzien, aandacht besteden aan kleding: belangrijk is dan wel, bewust te
kiezen voor wat je zelf mooi vindt en waarmee we God eren. We kiezen dan niet voor wat andere mensen
mooi vinden (om mee te tellen dus - een verkeerde motivatie want bij God tellen we al mee, en door de
mensen gezien willen worden brengt ijdelheid). God vindt ons de moeite waard, we mogen als zijn
schepping best gezien worden. Ook ik heb dit echt moeten leren.
Misschien denk je “kleren interesseren me niet” - ook dan is het een getuigenis voor de Heer om er
tenminste netjes en goed verzorgd uit te zien, al is de garderobe nog zo beperkt! Zoek het dan bv. in
goede kwaliteit, makkelijk onderhoud, en een kleur die je staat. Laat je uiterlijk niet bevestigen wat je
innerlijk soms voelt: “met mij wordt het toch nooit wat”. Het is niet waar!
7) Kijk niet neer op je werk en positie
Het is niet het werk, dat ons een positie geeft - maar als kinderen van de Koning (een positie die we al
hebben!) kunnen we ook het eenvoudigste werk maken tot iets waar we een eer in stellen; “we maken er
wat van”, omdat we het voor de Heer persoonlijk en voor zijn Koninkrijk doen. Zo’n taak is dan tot eer
van Hem die in het verborgene ziet, waarmee we zijn hart verblijden! Dat betekent automatisch, dat we
géén dingen doen die Hij niet goed vindt, maar dat de kwaliteit van ons werk de Koning waardig is. Leg
je hele persoon, je creativiteit en al je aandacht en liefde in je dagelijks werk, als iets wat we Hem kunnen
aanbieden. Daarmee eren we Hem (en niet onszelf) als getuigenis voor de mensen om ons heen, die weten
dat we Christen zijn… Juist in dingen die we niet graag doen, weet God dat we een echt offer brengen,
een geschenk waarmee Hij zo blij is! Geef dus het beste dat je hebt, zelfs al is de beloning niet hoog.
Juist eenvoudige taken kan God gebruiken om ons voor te bereiden op een moeilijker taak. Je kunt daarin
groeien in trouw, en leert om de dingen tot Gods eer te doen - juist als je er zelf weinig eer aan overhoudt.
Je zult zo ook meer plezier in je werk krijgen! Ik heb vaak gemerkt, dat door taken te doen die niemand
anders leuk vond, en daar dan iets creatiefs van mezelf in te leggen voor God, ik daar duidelijk aardigheid
in kreeg, en anderen later dachten dat ik dat “leuke baantje” naar mezelf had toegehaald! We maken zo
de eenvoudigste taken bijzonder, die zo op een hoger plan komen en hun “verachting” verliezen in jouw
ogen en die van anderen. Ook is dat een goede training voor je karakter, waarin je leert God lief te hebben
in de praktijk, trouw te zijn, te getuigen door je werk, en anderen te zegenen in de dagelijkse dingen.
Wees ook niet jaloers op andermans taak. Elke taak heeft (soms grote) problemen en minder fijne kanten,
en het geheim is de liefdesmotivatie van ons eigen hart voor de Heer Jezus. Hij geeft ons een “zalving”
voor onze eigen taak. De echte vreugde, vruchtbaarheid en bevordering komen vanuit Gods hand, hoe
ongezien ook door de mensen.
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8) Leer anderen te waarderen, en laat dat merken
Door rijk te zijn in je relatie met Jezus word je steeds meer vrij van jezelf; en door veel op Hem te zien
word je ook meer open voor anderen. Door jezelf te leren waarderen, ga je ook makkelijker de waarde
van anderen zien, en hoe speciaal God hen gemaakt heeft. God heeft zijn Eigen “waarde” in hen gelegd
toen Hij hen schiep! Zoek dus het goede in die ander: ga hen waarderen om wie ze zijn, niet allereerst om
wat ze doen… Richt je maar op wat je in hen ziet aan mooie dingen die de Schepper in hen heeft gelegd,
in hun speciale persoonlijkheid waarin Hij zich openbaart. Waar zie je iets van Gods ontwerp in die
ander? Laten we elkaar daarin de ruimte geven, om onszelf te zijn, om te bloeien voor de Heer! Laat
elkaar voelen dat je waardevol bent, welke bijzondere waarde je hebt voor God en elkaar, zonder dat het
vleierij wordt. Spreek die waardering dus ook uit; vraag je af, “Heb ik de afgelopen dagen al eens iemand
een welgemeend complimentje gegeven?”
Juist ook in ons land hebben veel mensen dat gemist in hun jeugd, en het is zo goed om hen daarmee te
bemoedigen en te bevestigen. Zo word je gevoelig voor Gods schoonheid in andere mensen, en leer je des
te meer ook te waarderen wat Hij in jouzelf aan mooie dingen heeft gelegd.
Zo zie je maar: jouw echte eigen waarde bloeit op bij God die jou gemaakt heeft…
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6.

Raad voor wie naar identiteit zoekt

Veel mensen vragen zich af: “Wie ben ik?”, en hebben nog niet de geweldige ontdekking gedaan, van wie
God ons gemaakt heeft, en wat Hij ons allemaal gaf aan persoonlijkheid en talenten. Veracht die niet!
Wat Hij in ons heeft gelegd is als de snaren van een instrument dat we mogen leren bespelen voor Hem
(Jer.1:5; Ps.139:13-18). Het is zoals met elk instrument: we kunnen het voor goede en verkeerde dingen
gebruiken, en hoe het te hanteren is hangt af van het soort instrument!
De volgende adviezen gaan daarover:
1) God heeft ons gemaakt, Hij is de enige die het antwoord weet
Door ervaring leren we al een beetje wie we zijn, en wat ons onderscheidt van anderen: door allerlei
gebeurtenissen (die lang niet altijd positief zijn), of door wat we denken wel of niet te kunnen, en door
wat anderen van ons vinden. We geloven dan, dat dit nu is “wie” we zijn. Maar dat is niet allemaal waar!
Niet wie anderen of wijzelf denken dat we zijn, niet wat de vijand ingeeft aan negativisme, niet wat we
door verwondingen in het verleden naar buiten toe lijken - maar alleen wat God in ons geschapen heeft
maakt uit wie we zijn. En Gods gedachten verschillen vaak nogal met de onze, ze zijn gelukkig zoveel
hoger en mooier (Jes.55:8-9; Jer.29:11)!
Heb je Hem al eens gedankt voor wie je bent, ben je blij met je gaven?
Veel mensen proberen hun eigen identiteit op te bouwen; ze werken aan de verbetering van hun “selfimage”. En hoe vreemd `t ook klinkt, daarmee verliezen ze een stukje van hun door God geschapen
kostbare identiteit juist uit het oog (Ps.139:13-14)! Ze willen er iets anders van maken, er iets omheen
bouwen, iets lijken wat ze eigenlijk niet zijn. Ze willen voor zichzelf een “naam maken” (zoals bij de
“Torenbouw van Babel” in Gen.11:4; zie ook Joh.5:44!). Ze zoeken eigen eer voor de ogen van mensen,
poetsen zichzelf op, willen iemand anders worden. Maar God heeft met ons leven een eigen plan,
verweven met onze door Hem gegeven persoonlijkheid. Hij wil dat we ontdekken hoe prachtig zijn
schepping in ons is! Als we onze “eigenheid” verdoezelen omdat we die niet waarderen, gaan we aan het
meest wezenlijke in onszelf voorbij… We hebben maar één identiteit gekregen, en als we Gods
bouwstenen voor ons leven terzijde schuiven (!), kunnen we alleen nog luchtkastelen bouwen, en komt er
niets “echts” uit.
Kijk eens goed, waarin jij nu juist zo bijzonder bent! Het helpt daarbij enorm, te weten dat je rein bent
voor God omdat je zonden vergeven zijn, om te gaan erkennen wie je bent in Hem. Als zo het stof van
jaren op Gods bouwstenen in ons leven wordt weggewassen, beginnen we pas goed te onderscheiden hoe
prachtig Gods kunstwerk is als basis van ons wezen! Dan kun je op je voeten gaan staan en vrijmoedig
om je heen kijken. Kijk eens naar je hand, doe hem open en dicht. Wat een geschenk, wat een
mogelijkheden!
We zijn dus een door God prachtig gemaakt instrument… Daarmee worden in de hand van de Meester
geweldige dingen tot stand gebracht, maar in de hand van de vijand kunnen daarmee grote ongelukken
gebeuren. De vraag is: voor welke baas werken we, door wie en waartoe laten we ons gebruiken? Zelfs
het beste instrument kan in verkeerde handen noodlottige gevolgen hebben (Rom.6:13-14); maar zelfs het
zwakste en teerste apparaat kan in handen van de Meester dienen voor een prachtig doel, bestuurd door de
leiding van de Heilige Geest (zie bv. Rom.6:13-22, Mt.6:24 en Col. 1:12-14). Een paar voorbeelden:
ONDER LEIDING VAN DE VIJAND:
raffinement
geweld
lichtgeraaktheid
manipulatie
slaafsheid

ONDER LEIDING VAN GODS GEEST:
wijsheid
kracht
fijngevoeligheid
tact
volgzaamheid

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Het is duidelijk: de eerste categorie hoort bij de oude
mens, waarbij het eigen “ik” het beter weet, dat zich wil laten gelden of de moed heeft opgegeven (“mij
wil toch niemand”). Maar de oplossing is duidelijk: In Gods hand kunnen ook onze negatief uitgegroeide
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karaktertrekken veranderen en genezen, voor het prachtige doel waarvoor God zijn gaven in ons heeft
gelegd! Stel je gaven dus in dienst van God, gehoorzaam aan Hem alleen - op basis van de vergeving van
je zonden, niet om iets te “verdienen”... Het is zo heerlijk te weten, dat al je bij Hem gebrachte zonden
vergeven zijn, en dat je zo een rein kanaal bent voor de Heilige Geest! Van daaruit zullen we het kwade
kunnen overwinnen door het goede (Rom.12:20-21; Kol.1:13-14), en dat is echt de enige manier... Het
heeft geen zin, je te verstoppen voor verkeerde dingen die je steeds weer doet; en door onze zwakheid
heeft ook het eigen strijden daartegen te weinig effect. Het enige dat blijvende resultaten geeft is: telkens
vergeving vragen als je iets fout deed (daarin ligt je verlossing), en bewust Gods vergeving aannemen.
Stel je dan opnieuw onder Gods leiding, bid om meer vervulling met de Heilige Geest, en richt je op het
goede, welgevallige en volmaakte (Rom.12:1-2; Hebr.13:20-21). Dat is Gods prachtige wil voor ons!
Een praktisch voorbeeld van hoe om te gaan met verkeerde eigenschappen: Bouwde ander op als je
problemen hebt met kwaadspreken. Je kunt je richten op het naar voren halen van andermans goede
eigenschappen, en anderen opbouwen in je gesprekken. Dan ben je constructief bezig, en strijd je niet
tegen het kwade maar keer je het de rug toe, omdat je het te druk hebt met het goede! Voor je ‘t weet kan
dat een gewoonte worden… en blijft er voor ‘t verkeerde steeds minder ruimte over.
2) Voor God is het belangrijk w i e , niet zozeer w a t we zijn
God maakte ons om met ons vriendschap, een liefdesrelatie, te hebben; niet om ons bv. goede werken te
laten produceren. De wereld wil productie, maar bij God is niet onze taak of bediening, maar ons contact
met de Hem het belangrijkst. Hij houdt van ons! Al geeft Hij ieder mens verschillende gaven en
mogelijkheden, Hij is toch niet in de eerste plaats daarop gericht. Hij wil zo graag dat ook wij gericht zijn
op het contact met Hem, niet dat we ons alleen op onze gaven richten. Hoe meer we met Hem vertrouwd
raken, hoe meer we echt onszelf durven zijn bij Hem; en Hij is in alle situaties dichtbij! Hij leidt ons in
de dingen van alledag, als we allereerst naar Hem als levensdoel en Leidsman opzien (Spr.23:26, St.V).
Want hoe begaafd we misschien ook zijn: alleen wat we onder zijn leiding doen draagt vrucht en heeft
eeuwigheidswaarde (Joh.15:3-5). We kunnen leren om nog beter naar Hem te luisteren, en onze kracht in
de relatie met Hem zoeken; niet allereerst in onze gaven. Dan zullen de prachtige dingen die Hij in ons
gelegd heeft als vanzelf tot bloei komen in ons leven (2Kor.3:18, 5:17; Mat.6:33-34; Gal.5:22-23).
Lees in de Bijbel Gods waarheden over jezelf (“Hoe denkt God over mij?”). Een kleine greep daaruit:
(a) God maakte me als goed en kostbaar mens, Hij is trots op me en bemoedigt mij; Hij is blij met mij
omdat Hij van me houdt, en niet om wat ik voor Hem presteer om iets te verdienen (Jes.43:1-7;
Ps.139:13-14; Deut.7:7-9; 1Petr.2:9-10).
(b) God hield al van me toen ik nog een zondaar was (1Kor.1:27-31; Rom.5:8; Luk.5:32; Joh.15:13;
1Joh.4:10)
(c) Engelen hebben gezongen toen ik me als zondaar tot Hem keerde om redding (Luk.15:7-10;
Hebr.1:14).
(d) Hij heeft mijn zonden vergeven, ik ben een nieuwe schepping, rein en heilig voor Hem - het is dus
zo belangrijk te zorgen, dat alle zonden zijn opgeruimd en bij de Heer gebracht! (Ef.2:1-10;
1Kor.6:11; 2Kor.5:17).
(e) Hij heeft me uit de duisternis getrokken en overgeplaatst in het Rijk van Zijn Zoon (Kol.1:13-14;
Ef.5 :8; Tit.3:3-7).
(f) Ik ben nu een Koningskind (Joh.1:12; Mat.25:34-40).
(g) Hij is mijn Hemelse Vader en zal me nooit verlaten, staat altijd naast me (Joh.10:28-29; Heb.13:5;
Jes. 49:15-16).
(h) Ik ben meer dan overwinnaar door de Heer Jezus (Rom.8:35-39; 1Kor.15:57; Opb.15:2-4).
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3) Wees er diep van overtuigd dat God een speciaal plan met je heeft
Hij schiep je met kostbare gaven die passen bij het doel dat Hij voor jouw leven heeft, maar vaak
nemen we zelfs niet de moeite genomen die te ontdekken! diep Gods goedheid ligt weerspiegeld in
zijn plan met ons. Hij geeft ons geen taak die we niet aan kunnen, maar heeft ons gemaakt met gaven
die, onder zijn heilige leiding, precies passen bij de plaats en taak die Hij aanwijst, en die we vaak
zelfs leuk vinden!
Gods liefde, vreugde, vrede, en de andere vruchten van de Heilige Geest (Gal. 5:22-23) komen in dat
plan naar voren, als het kenmerk van zijn stem waardoor we zijn wil herkennen. We zijn soms zo
wettisch, dat we niet beseffen dat Gods wil ons blij maakt, en daaraan vaak zelfs te herkennen is! Niet
dat er daarnaast geen tijden van problemen zijn - maar daarbij is er vaak een lied in ons hart, als we
samen met God zijn weg op gaan. Daarop leren we onszelf en Hem ook beter kennen.
Richt je dus maar niet op dingen die je zelf lijkt te missen, maar die je wel in anderen ziet. God heeft
met elk mens een eigen apart doel; het is niet zijn bedoeling met jouw leven, dat je wordt net zoals die
ander, maar juist zoals Hij jou gemaakt heeft - voor een speciale taak waarvoor jouw specifieke gaven
nodig zijn. Vul je daarvoor met zijn gedachten en zijn liefdevolle mening over jou, boven die van
andere mensen. En als je dicht bij Hem leeft, ga je ook meer op Hem lijken…
Het is niet zo dat anderen alles hebben en jij niets. Als je eerlijk bent zal je objectief weten dat ook jij
eigen speciale gaven en kansen hebt, passend bij je persoonlijkheid en je roeping - en kansen voor
anderen zouden niet altijd even goed bij jou passen. Mensen met wat minder gaven en opleiding, die
ze toegewijd gebruiken en ontwikkelen, bereiken vaak meer dan mensen met veel gaven die er
nonchalant mee omgaan. Ieder talent is speciaal, maar je moet het wel willen zien! Zelf ben je er
misschien op uitgekeken, maar God is dat niet. Hij wil je inzetten in een wereld in nood…
Het is belangrijk dat we net zo over onszelf gaan denken als God ons ziet: als kostbare, onvervangbare
mensen in Gods Koninkrijk, waarmee Hij een heilige, unieke en voor anderen vaak verborgen
bedoeling heeft (Jes.43:1-3; 54:10-15; Jer.1:4-10). Ons denken heeft daarbij een gigantische invloed
op de richting die we inslaan (zie Hfdst.9!). Heb je God wel eens gericht gevraagd naar je taak, je
roeping? Daarin ligt een geweldige uitdaging voor je klaar: ga er eens naar streven om achter het
prachtige plan te komen dat God speciaal voor jou heeft weggelegd (Hand.22:14; Ef 2:10). Het is zó
spannend - en het ligt ook in het uniek-zijn van je wezen en gaven verborgen; Hij wil het ontwikkelen
en er iets heel moois van maken. Waardeer maar wat God je heeft gegeven, zelfs al was je daar tot nu
niet van onder de indruk - kies om er zoveel mogelijk van te maken, en Hem als Schepper daarmee te
eren. Laat je dat niet langer afpakken door de vijand die je in allerlei negativisme wil laten zakken,
maar bekijk jezelf en je gaven die jij zo gewoon vond eens met heel nieuwe ogen... (zie Hfdst.5).
4) Ontdek waarin God je uniek heeft gemaakt, waarin je je onderscheidt van anderen
Hoe kunnen we onze van God gekregen eigen identiteit nog meer leren ontdekken? Niet alleen door
het Hem te vragen en daarover in Zijn Woord te lezen, maar ook door eens goed en aandachtig naar
onszelf te kijken. Om daarvan een voorbeeld te geven:
Als ik probeer een lepeltje te beschrijven, op zoek naar wat het is en waar ik het voor zou
kunnen gebruiken, kan dat ongeveer als volgt gaan: "Het is langwerpig, het is van
metaal, aan een kant heeft het een ovaal bol stukje. Je zou ermee kunnen roeren; het is in
elk geval duidelijk een gebruiksvoorwerp, en toch sierlijk".
Hoe hebben we het lepeltje beschreven? Hoe proberen we erachter te komen waarvoor we het kunnen
gebruiken? Juist, door op te merken welke eigenschappen, vorm en hoedanigheden het wél heeft, niet
door te zeggen wat afwezig is! Het zou een mal zoekplaatje worden als we uitleggen: "Het is niet
rond, niet driehoekig en toch ook niet vierkant, het is niet van vloeistof of gas, niet van hout en niet
van plastic. Je kunt er niet mee schrijven en het is niet eetbaar...". Zo kan het lang duren voordat we
ontdekken welk voorwerp beschreven wordt!
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Toch proberen wij mensen het wel zo te doen als het gaat om de gaven die God ons gegeven heeft:
"Waar ben ik nou goed voor, ik ben geen Albert Einstein en geen Florence Nightingale, ik heb nog
nooit een wedstrijd gewonnen, ik ben slecht in Frans, ik heb pukkeltjes, mijn promotiekansen lijken
nul, en Jan van de overburen is veel beter in voetballen...".
Wat leer je daarvan? Kijk niet naar de gaven van anderen, maar naar wat God aan jou gegeven heeft:
dingen die je wel hebt, waar je al zo lang vertrouwd mee bent dat je ze misschien niet eens meer
bijzonder vindt - dingen die je daarom opnieuw moet gaan ontdekken. Hoe doen we dat?
A. Koop een aantrekkelijk, stevig opschrijfboekje, en maak een lijst van:
 je gaven en specialiteiten (alle dingen die je wel kunt);
 je hobby's en dingen waar je graag mee bezig bent (of als kind was), of die je makkelijk vindt;
 kwaliteiten die anderen in jou opmerkten, ook bv. in het verleden.
 dingen die je leuk vindt (of zou vinden) om voor de Heer te doen, niet alleen in de kerk maar
ook daarbuiten; of zelfs in de "wijde wereld";
 alles waarover je meer dan eens een complimentje hebt gekregen;
 de vakken waarin je redelijk goed was op school, of die je het fijnst vond;
 de kwaliteiten in je persoonlijkheid (bv. hulpvaardigheid, eerlijkheid, inzicht, goed kunnen
luisteren, enthousiasme, of wat het ook is);
 je dromen en idealen;
 je lichamelijk sterke punten (bv. uithoudingsvermogen, of je leuke haar…).
Kijk ook eens aandachtig naar de sterke punten van je ouders; meestal hebben we daarvan wel iets
moois of goeds geërfd, dat we dus op onze lijst kunnen bijschrijven. Je gaat hen dan mogelijk ook met
andere ogen zien...
Het is belangrijk om de lijst te blijven bijhouden; voeg er telkens weer nieuwe dingen aan toe, ook al
kun je er in 't begin maar een paar vinden (vraag eens rond bij familie, en bij vrienden die je goed
kennen). Leg dat opschrijfboekje op een voor jou goed vindbare plaats neer. Het is ook een enorme
bemoediging om er in te lezen als jij je onzeker voelt!
B. Dank de Heer vaak, voor de mooie kwaliteiten die Hij je gaf, en ga ze ontwikkelen. Dat helpt om
vertrouwd te raken met de mogelijkheden die er in je schuilen, en meer inzicht te krijgen. De gaven en
vaardigheden groeien ook als we er meer mee bezig zijn! Leg je diverse gaven eens naast elkaar, om
te zien welke mogelijkheden er allemaal zitten in hun onderlinge combinaties. Je zult gaan opmerken,
dat er lijn en perspectief komt in de samenhang van je gaven en persoonlijkheid. En als je vaker tijd
vrijmaakt om de Heer te zoeken over alles wat Hij in je heeft gelegd, zal je ook beter gaan zien hoe
bijzonder jij in zijn plan bent. Bid voor elk onderdeel (op welke manieren je het voor de Heer zou
kunnen verder ontwikkelen of toepassen), en als Hij je dingen daarover laat zien (prioriteiten, dingen
die je in deze tijd zou kunnen doen, enz.) schrijf ze dan zorgvuldig achterin je boekje op.
C. Vraag de Heer om praktische kansen, waarbij je die speciale gaven kunt gebruiken voor Hem
(Mat.5:16; Rom.11:36). Bid erover; het verheugt zijn hart als dingen die Hij in jou geschapen heeft in
alle schoonheid naar buiten gaan komen! Er is werkelijk niemand met dezelfde combinatie aan gaven
als jij, of dezelfde ervaringen en achtergronden, met diezelfde mogelijkheden. In onze ogen lijken ze
soms klein, maar dat zijn ze niet! Graaf die verborgen schat op, en pak hem als een cadeau uit. Leg
hem niet weg, en laat de vijand door zijn minachting niet weer een instrument in Gods Koninkrijk
onklaar maken. Nee! Maak het mooist mogelijke van je gaven en tijd voor de Heer. Het zal je steeds
gemakkelijker afgaan, en je zult er een geweldig plezier in krijgen.
5) Vraag God om je een praktisch doel, een droom of ideaal te geven
We hebben allemaal iets nodig dat de moeite waard is om voor te bidden, te strijden, te werken, of om
je enthousiasme en energie op te richten; iets constructiefs waardoor je meebouwt aan Gods rijk op
aarde, iets dat bij je gaven en persoonlijkheid past. Schrijf het eens op - waarvan droomde je vroeger,
waaruit bestonden die vergeten schatten? Welke idealen had je nog onlangs? Het is goed om de Heer
te vragen of daarin iets schuilgaat van Gods gedachten voor ons leven, en of Hij ons zulke dromen wil
geven. Hij is ons grote Doel; Hij bepaalt het plan voor ons leven en de tussendoelen daarheen.

39
In het begin zijn zulke doelen en idealen misschien kleine, eenvoudige dingen; maar later kunnen ze
uitgroeien tot iets dat naar buiten toe zichtbaar is. Alles wat uit liefde tot Hem gedaan wordt, is erg
belangrijk in Gods oog!
Als God de oorsprong is van onze dromen, als we die van Hem gekregen hebben, mogen we weten dat
Hij ook voor de vruchten wil zorgen als we Hem volgen - omdat het plan immers van Hem kwam en
we Hem daarom gevraagd hadden! Zo leren we al doende waarvoor Hij ons geroepen heeft. Vaak zijn
de bijzondere dingen om ons heen ontstaan door mensen die het aandurfden om te dromen...
Het is daarin belangrijk, te bidden voor je dagelijkse werk. Hij wil je daarmee voorbereiden op de
toekomst, en je dingen leren voor je roeping. Ook in een eenvoudige baan kunnen we de Heer eer
brengen door daar iets extra's in te leggen: in trouw, liefde, eerlijkheid, en ook met onze creatieve
gaven als er ruimte voor gegeven wordt. Zoiets getuigt van ons Christen-zijn! Vraag God dan ook,
hoe je op het werk je kwaliteiten kunt gebruiken en aanscherpen, en vooral ook hoe je met mensen
kunt leren omgaan. In het werk van de Heer is dat altijd zó belangrijk! Bid voor je collega’s, help hen
een handje. Onlangs hoorde ik het advies: “Maak vrienden van wie kritiek op je hebben”. Als ze dat
doen in eerlijkheid, leer je van hen het meest! Zo leer je ook, je eigen identiteit te toetsen, en je
kwaliteiten te beproeven in het dagelijks leven.
Misschien zal God je vragen er een opleiding bij te volgen, of aan sommige van je gaven meer
aandacht te besteden; ook al kunnen we meestal ons uiteindelijke levensdoel nog niet zien. De weg
daarheen gaat stap voor stap, en voor elke stap kun je bidden of Hij je in zijn wil en op de smalle weg
wil houden. God kan je nu en dan een vergezicht laten zien of je een belofte uit zijn Woord geven, en
dat is iets bijzonder kostbaars, als een kompas waaraan we onze richting kunnen bijstellen…
Houd je door God gegeven dromen dus vast! Houd in het oog wat je samen met Hem bereiken wilt;
eerst in grote trekken, en dan ook biddend over de details. Als blijkt dat Hij je inderdaad roept voor
een bepaalde taak, zal Hij je ook de moed en overtuiging gaan geven (Jer.1:5-8). Zijn roeping is
belangrijker dan je wel of niet ontdekte gaven. Zo leer je bovendien, niet langer achterom te zien naar
de vruchteloosheid en de onmogelijkheden van het verleden, maar constructief bezig te zijn met Gods
mogelijkheden voor de toekomst. Veronachtzaam daarom je dromen en idealen niet, maar ontwikkel
ze en bid erover of ze naar Gods wil zijn, en of Hij jou bij het realiseren daarvan in zijn Koninkrijk
gebruiken wil.
6) Bemoedig anderen in hun identiteit
Als je meer oog krijgt voor de mooie dingen die God in jou heeft gelegd, zal je dat ook gemakkelijker
in anderen gaan zien; en naarmate je onder ogen kunt zien hoe bijzonder de ander is, zal je ook je
eigen kwaliteiten beter onderkennen. Geef anderen (vooral wie te klein van zichzelf denken en nog
niet tot bloei komen!) je persoonlijke aandacht en respect waar je maar kunt. Je zult zo ook meer
inzicht krijgen in wat God hén heeft toevertrouwd (ook waar ze dat soms zelf nog niet zien): als
mensen die onvervangbaar zijn en kostbaar in Gods rijk. Hij wil ook hen de wensen van hun hart
geven, als ze zich in Hem verblijden (Ps.37:4).
Probeer eens te ontdekken hoe anderen over zichzelf denken; bid voor hen, en - als ze er open voor
zijn - kun je hen vertellen hoe onze liefdevolle God hen ziet. We zijn allemaal verantwoordelijk voor
de manier waarop we over onszelf denken, ook al ligt het begin van sommige negatieve gedachten al
jaren terug. Vernieuwing komt, als we voor Gods zegenrijke mening blijven kiezen! Bid en denk er
veel over, hoe die ander het best tot zijn recht kan komen als mens en als Christen, of waar hij of zij de
ruimte moet krijgen om de eigengaven verder te ontwikkelen (ook als de kans bestaat dat ze het daarin
verder zullen gaan schoppen dan jij!). Geef hen de kansen die je zelf begeerd zou hebben, als dat hun
ontwikkeling bevordert en de Heer dit op je hart legt (Jes.58:10-11). In onze tijd van egoïsme ben je
zo een goed voorbeeld, en zaai je de principes die God je geleerd heeft, voor zijn koninkrijk. En terwijl
je bezig bent voor anderen, zal God ongemerkt ook je eigen identiteit meer uit de verf laten komen als discipel van Hem.
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7

Raad bij eenzaamheid en het opbouwen van relaties

Uit eigen ervaring met situaties van eenzaamheid, die ons vaak zo hinderen, kwamen veel van de
volgende tips en adviezen.
1) Alleen zijn overkomt iedereen
Het is echt geen schande je eenzaam te voelen, en de meeste mensen kennen tijden dat ze weinig diepe
contacten hebben met anderen. Alleen zijn hoeft op zich geen gevoel van eenzaamheid te geven, maar
ook als we geleerd hebben op God te steunen komt dit soms toch voor. Ook “sterke persoonlijkheden”
(misschien juist zij!) hebben tijden dat ze zich niet begrepen voelen of hun hart niet met anderen kunnen
delen. Onze Heiland was naar de mens gesproken erg alleen: niemand op aarde begreep Hem, en vooral
op het kruis toen Hij onze zonden droeg en de Vader de blik van Hem afwendde moet Hij de meest
eenzame mens zijn geweest die ooit heeft geleefd. - Ook dát heeft Hij voor ons gedragen, zodat wij nooit
meer echt eenzaam hoeven te zijn. Hij is er altijd voor ons!
God wil graag dat wij relaties hebben (Gen.2:18; Mat.22:37-39), ja de hele Bijbelse boodschap gaat over
relaties! Hij wil ons helpen, relaties met anderen te ontwikkelen. Maar ook als mensen ons verlaten is Hij
bij ons (Ps.27:10; Joh.14:18); Hij heeft de weg naar de Hemelse Vader weer vrij gemaakt, en wij kunnen
contact met Hem hebben en gesterkt worden door de Heilige Geest. We zijn dus in goed gezelschap!
A. Kijk nooit op jezelf neer, ook niet als je je eenzaam voelt, of als je weinig waardering van anderen
krijgt. Je bent de moeite waard! Juist dan is het een goede kans, onszelf meer te gaan respecteren als
schepping van God, als Koningskind (zie ook Hfdst.5,6 en 9). Laat je niet beïnvloeden door de mening
van anderen, maar houd je vast aan de mening van je Hemelse Vader. Hij is de enige die ons werkelijk
kent, Hij schiep ons immers! Alleen zijn liefdevolle mening over ons is de waarheid. Zo worden we
bemoedigd en hoopvol in relatie met God als Vader (zie Hfdst.5(3)); zo groeien we ook in volwassenheid,
en worden we minder afhankelijk van de mening van mensen en van allerlei lastige omstandigheden. Dat
is wel iets waar we steeds weer voor kunnen kiezen… door strijd naar overwinning!
Als we onze eigen waarde hebben leren zien, gaat dat een beetje van ons afstralen, en kunnen ook
anderen de waardevolle dingen in ons makkelijker herkennen. Maar we onszelf niet waarderen, houden
we nog aan de leugen vast dat we niet de moeite waard zijn, en kunnen door onze houding die leugen
over onszelf ook op anderen overbrengen… Dat willen we niet! Ook daarom is het zo de moeite waard,
je best te doen Gods waarheid te omarmen (Jes.43:1-7; Joh.3:16). Hij heeft je geschapen als een
bijzonder iemand, je bent kostbaar in zijn ogen.
B. Er is geen èchte reden tot ontmoediging. Als gevoelens van eenzaamheid ons soms overweldigen,
mogen we die verslaan met de waarheid: onze liefdevolle God staat altijd naast ons, als onze grote
Vriend, en niemand zal je uit zijn hand kunnen roven (Joh.10:28; Mat.28:20). Pak deze waarheid dus vast,
en laat je door de vijand niet bedriegen: dat er niemand is die naast je wil staan of van je houdt. Het is
NIET waar! Zeg het steeds weer tegen je ziel, zodat die bemoedigende waarheid: van God die je liefheeft
en helpt, ook tot je diepste emoties kan doordringen zodat die gaan genezen.
Geef zelfmedelijden geen enkele kans, maar richt je tijd en je denken op meer opbouwende zaken - dat is
iets waar je voor kunt kiezen! Juist in moeilijke momenten pakt soms de vijand zijn kans; hij maakt
misbruik van je zwakke punten en probeert je te verstrikken in je gevoelens. Richt je dus steeds op de
waarheid, dat je in Gods veilige tegenwoordigheid bent (zie Hfdst.5). Wees dus ook zuinig op je relatie
met Hem. Wie God liefheeft, is misschien - net als Koningin Wilhelmina - naar de mens wel eenzaam,
maar nooit ècht alleen! Haar prachtige boek daarover zal je vast boeien.
2) Misschien tob je met gevoelens van verwerping en verlatenheid
Gevoelens van verwerping maken het alleen-zijn tot iets pijnlijks, en zulke gevoelens ontstaan vaak door
moeilijke ervaringen in je leven, vooral die uit de kleuter- en kindertijd. Op zich kun je het verleden niet
terugdraaien, maar God kan je hierin genezen! Daarover het volgende.
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A. Afwijzing in je jeugd. Vraag de Heer om je eraan te herinneren, of er zulke situaties van verwerping
(ook in je vroegste jeugd!) waren; of je wel eens in de steek gelaten bent, uitgelachen, niet geaccepteerd.
Vraag daarbij de Heer om samen met jou terug te gaan naar die pijnlijke situaties, en breng je pijnlijke
gevoelens bij Hem. Hij was ook toen bij je en stond - hoewel onzichtbaar - toch naast je en had je daarin
zo lief. Dat verandert je kijk op de hele gebeurtenis! Aanvaard Hem als de God die ook toen náást je
stond, telkens als je je die gebeurtenis herinnert, of als je in een vergelijkbare situatie komt te staan. Hij
kent je en voelt met je mee; stel je zijn liefde maar goed voor ogen en begin Hem daarvoor te danken.
Voorbeeld: In mijn kleutertijd werd ik, in een korte vakantie met mijn vader vlak na de oorlog, `s nachts
eens wakker in de tent - alleen! Mijn vader was weg! Met op de achtergrond nog de herinnering aan de
oorlogsdreiging, was er niemand… ik stond te huilen op een verlaten weiland. Waarschijnlijk zat hij in
het dorpscafé, maar ik was totaal in paniek. Hoewel dat allemaal was weggedrongen en vergeten, vroeg ik
me later vaak af, waarom het alleen-zijn, vooral als anderen me achterlieten, zo’n scherpe pijn deed die
door niets te verzachten was. Ik voelde me dan in de steek gelaten, onveilig, waardeloos, niet geliefd,
tekort schietend en schuldig. En dat alles gebaseerd op onvolwassen kinderconclusies uit het verleden...
Daardoor kreeg ik bij onzekerheid de neiging, me aan anderen vast te klampen, uit angst voor die pijn van
de verlatenheid. Toen de oorzaak van deze ervaringen naar boven kwam, en God ermee aan het werk
ging, genazen ook die verkeerde reacties. - Hoe dat kan, zien we in de volgende punten.
B. Vergeef al die mensen van toen van harte. Misschien is niet meer te achterhalen of ze wel echt
schuldig waren; maar je gevoelens werden gekwetst en dus is het goed om vastbesloten te kiezen voor een
houding van vergeving. Spreek dit ook uit naar God toe. Misschien is die persoon niet meer in leven; ook
dan is een houding van vergeving de beste weg terug! Laat er, juist in die pijnlijke wonden van je
herinnering, geen bacterie komen van “niet willen vergeven”… Bid daarbij de Heer om een diepe zegen
voor deze mensen (als ze nog leven), en vraag of Hij die gebeurtenis in je herinnering vult met zijn vrede.
Hij stond daarin immers liefdevol naast ons, aan onze kant, ook al voelden we dat niet.
C. Vraag de Heer ook om vergeving voor je eigen zonden daarin - als je bv. door die oude pijn bitterheid
tegen de mensen om je heen hebt toegelaten, of snel anderen wantrouwt in situaties van verlatenheid. We
handelen dan niet uit ons geloof maar vanuit gekwetstheid, en dat maakt ons achterdochtig. Daarmee
hebben we in anderen misschien motieven vermoed die ze helemaal niet hadden (een soort valse
beschuldiging dus)! Ga eens na, in welke soort gevallen dat bij jou gebeurt, en kies ervoor om van nu af
aan het beste van die ander te denken in zulke situaties. Onze gevoelens roepen nog wel een tijdje “au!”
als ons verstand allang weet wat de echte oorzaak is: een oude pijn van vroeger… Maar wees gerust, we
kunnen onze gevoelens als het ware toespreken met de waarheid: dat er een Hemelse Vader is die ons
innig liefheeft, dat de Heer Jezus onze beste Vriend wil zijn die ons nooit verlaat, en dat zulke pijnlijke
gevoelens een restje van oude wonden zijn, die des te sneller genezen als we moeilijke mensen vergeven
en zegenen.
3) Benut deze tijd in je leven, waarin er wat minder diepe relaties zijn
Of je het gelooft of niet, dit kan wel eens een heel kostbare tijd in je leven zijn, waarin God jouw relatie
met Zichzelf verdiept. Wie weet hoe snel je het veel te druk zult hebben, ook in zijn Koninkrijk, om daar
straks evenveel tijd voor te hebben! Mis deze kans dus niet, en pak hem helemaal - misschien komt die
niet gauw meer terug. In deze periode kan ook je gebed een nieuwe diepte krijgen, en kan de Bijbel op
een nieuwe manier tot je gaan spreken. Verdiep je inzicht nu je de kans hebt…
A. Neem tijd en aandacht voor je relatie tot Jezus (“eerste liefde”; Opb.2:4). Als je vaak focust op de
mening of waardering van anderen, of op je eigen werk, focus dan nu eens wat meer op de Heer Jezus,
om van Hem te genieten; het zal je verkwikken en nieuwe visie geven. Mocht je die eerste liefde (nog)
niet hebben, dan wil God daaraan werken in deze tijd, waarin vriendschappen nog niet zo tijdrovend zijn
dat ze de relatie met Hem in de weg gaan staan. De Heer kan deze tijd ook gebruiken om je te vernieuwen
en te verfrissen. Onze problemen en onmogelijkheden zijn vaak Gods kansen (Ps.16:8-11; Ps.27:4-5)!
Voorbeeld: Een kennisje nodigde me eens niet uit voor haar verjaardag. Het leek wel of iedereen ging,
behalve ik. Misschien was ze het gewoon vergeten... maar ik voelde me afgewezen. Toen sprak de Heer
tot mijn hart: dat Hij me in de stilte wilde ontmoeten, dat Hij een speciale avond met mij wilde
doorbrengen. Ik schaamde me wel, nu bleek dat Hij minder belangrijk voor mij geworden was dan die
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verjaardag, en richtte me toen echt op Hem. En een heerlijke avond werd het, in de stilte van mijn kamer
met Hem; een die ik me na al die jaren nog herinner. Ik heb het daarna niet meer zo erg gevonden als ik
eens overgeslagen werd. Mijn geluk ligt immers voor het grijpen, in de relatie met de Heer!
B. Vergeet niet dat er echte voordelen zitten aan het “alleen zijn”, vooral voor mensen die nog geen gezin
hebben om voor te zorgen. Voor hen heeft God een bijzondere roeping en kansen! Benut daarin je
vrijheid om te gaan waar God roept, om dingen te doen waar anderen vaak niet de kans voor krijgen; en
laat je bemoedigen door de speciale dingen die God voor je heeft (1Kor.7:32-35). De kerk zal de unieke
rol van de alleen-gaanden - in het bijzonder apart gezet voor God - niet altijd zien; maar God maakt toch
zijn Woord waar (Jer.1:12). Buit je kansen dus uit, voor Hem en ook voor je eigen ontwikkeling. Zelfs als
je zulke kansen niet zo opmerkt, geeft God bijzondere liefde en beloften aan de eenzamen (Ps.68:6-7).
C. Gebruik je vrije tijd nuttig en creatief; dat is leuk en heel belangrijk in deze tijd, naast een intensief
contact met de Heer. Tegen de tijd dat je meer vrienden hebt, gun je je voor hobby’s of een leuke cursus
misschien niet meer de tijd, en dan heb je later spijt! Verschuil je op dit moment ook niet achter drukke
werkzaamheden, maar richt je eens op iets anders. Belangrijk is, dat je er plezier in hebt… dat is een
goed recept tegen ontmoediging en matheid, naast de nieuwe dingen en wijsheid die God je in deze tijd
wil leren. Heb je je wel eens afgevraagd, wat je nu eigenlijk echt leuk vindt? Soms loop je zo lang in een
tredmolen, dat je daar bewust bij stil moet staan. Het helpt dan om een lijstje van goede en leuke dingen
te maken (wat vond ik vroeger altijd fijn? wat ontspant me? waar word ik blij van?) en bewust tijd vrij te
maken om je te ontspannen - een wandeling bij mooi weer, lekker wroeten in de tuin, gewoon eens een
zieke tante of kennis opzoeken…
4) Bid steeds om de vervulling met de Heilige Geest
De Heilige Geest is de Trooster die de Heer ons wil geven (Joh.14:26); van Hem komen blijdschap,
aansporing, vrijmoedigheid, kracht, en de vruchten van de Geest (Gal.5:22-23; goed om eens te lezen!).
Vraag Hem om je zijn soort liefde voor mensen te geven - om hen te bereiken los van je eigen wensen; en
om zijn nederigheid - om anderen te bereiken waarmee we zelf geen “eer” inleggen. Ook Jezus wilde de
minste zijn (Flp.2:1-9; Mat.26:6; Luk.19-5); Hij bezocht de melaatse en de tollenaar… Het aardige is, dat
we de echte vervulling in ons leven juist vinden als onszelf weggeven aan de ander!
Als je nog onzeker of wat teruggetrokken bent (Hfdst.4), is dat geen schande. Het betekent dat de bloem
van je leven nog niet helemaal is open gebloeid… een belofte voor de toekomst! Doe er daarbij wel je
best voor, je zo min mogelijk terug te trekken en eens wat meer te wagen om aan dingen mee te doen
(Hand.4:13). Anderen, die hun onzekerheid en verlegenheid misschien verbergen, zijn vaak maar wat blij
als wij in een gesprek of contact het initiatief durven te nemen. Ga er voor bidden... het is immers juist de
Heilige Geest die je vrijmoedigheid en kracht geeft in je contacten, zodat er iets van Gods liefde en
aanvaarding gaat doorklinken in wat je bent, doet en zegt.
5) God is een relatie-specialist! Leer van Hem…
Van onze relatie met God kunnen we leren, hoe we betekenisvolle relaties met anderen krijgen. God heeft
ons gemaakt juist om een liefdesrelatie met ons te hebben, en weet als geen ander hoe dat moet, en hoe
belangrijk dat is! Zoals Henoch “wandelde met God” (Gen.5:24; Hebr.11:5) in een innige, vertrouwde
relatie, zo wil Hij met ons omgaan. God bedacht relaties, weet wat echte trouw en opofferende liefde is,
en Hij geeft ons zijn hart voor mensen (1Kor.2:16; Flp.2:1-9). Breng dus je problemen en vragen op dit
punt bij de Relatiespecialist, en zoek de relatie met Hem om daarvan te leren. Laat Hem je beste Vriend
zijn, dan zal je daarin je vervulling vinden, en uit de vriendschapsrelatie met Hem de kracht putten om
aan anderen vriendschap te geven zonder steeds iets terug te verwachten. Je bent met Hem immers niet
meer op anderen aangewezen voor je vriendschap… “Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid”
(Mat.6:33): dan zal je al die andere dingen - tussen de bedrijven door - ook nog ontvangen. Laat niet het
eigen belang je doel zijn, maar Jezus, je relatie met Hem; want je kracht en hulp is in de Heer.
A. Vraag de Relatiespecialist, kapotte relaties in je leven te helpen herstellen. Daarvoor is het belangrijk
dat we de ander vergeven, juist ook als hij of zij verreweg de meeste schuld draagt! Waar geen echte
schuld ligt, is vergeving immers niet nodig… Voor het leggen van relaties is het veel vergeven zo heel
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belangrijk (zie Hfdst.8). Kijk naar onze positieve en bemoedigende Heer, niet op de soms wat verdrietige
omstandigheden. Leg Hem al je relatieproblemen voor, zegen de betrokkenen, en bid voor hen. Vraag de
Heer, jou wijsheid en geduld te geven bij mensen die een moeilijk karakter hebben. Ze zijn misschien
diep verwond in hun leven, maar het geven van liefde en belangstelling hebben veel deuren geopend!
B. Wees zuinig op de relaties die je al hebt. Krijg nieuwe waardering en begrip voor de mensen om je
heen; kijk vooral ook naar hun goede eigenschappen. Versterk het al aanwezige contact, en probeer er iets
fijns van te maken. Als we ons leven laten verrijken door de omgang met de Heer Jezus, ontvangen we
waardevolle dingen die we kunnen uitdelen, die ook onze kleurloze kontakten een glans gaan geven, en
leren we van Hem kwaliteitsrelaties te leggen.
Vraag de Heer ook om raad, als er soms weinig diepe en betekenisvolle kontakten zijn in je leven.
Misschien heb je te vluchtig langs de ander heen geleefd, of klinkt daarin iets door van de geestelijke
armoede van mensen om je heen, die het zoeken in “belangrijke kennissen” (waarbij de “gewone”
mensen gemakkelijk uit de boot vallen), of die hun eigen onzekerheid willen te verbergen achter een
onechte flinkheid. Vraag aan God, iets nieuws te doen in zulke bestaande relaties, en verwacht het van
Hem. Ga daarbij voorzichtig en vol respect met de ander om; dring je niet op maar wacht biddend je tijd
af voor een wat dieper gesprek.
Zelf open zijn naar anderen werkt mee aan een open sfeer! Vaak helpt het dan ook, om eens wat diepere
gevoelens aan die ander door te geven als je voelt dat daar ruimte voor is, en de ander zo je vertrouwen te
geven. Voor die ander is de drempel dan óók wat minder hoog om iets persoonlijks te zeggen; maar die
zal dat alleen doen, als hij heel zeker weet dat geheimen bij jou veilig zijn - zijn ze dat ook?
C. Vraag God om mensen op je pad te brengen, waarmee je vriendschap kunt sluiten. Hij weet dat we
vrienden nodig hebben (Ps.119:63; Spr.13:20; Gen.2:18), vooral ook christen-vrienden. Hijzelf draafde
niet achter de mensen aan om ze voor zich te winnen, maar liet anderen de vrije keus; Hij wachtte erop,
wie de Vader aan Hem geven zou, en aan hen was Hij trouw (Joh.6:37-38)! Dat voorbeeld geeft rust, en
maakt dat we de mensen die Hij om ons heen heeft gezet in een nieuw perspectief gaan zien. Hoe
kleurloos onze situatie en omgeving ook lijken, we kunnen Gods kracht en blijdschap daarin ontvangen
om er echt iets van te maken.
Het is daarbij erg belangrijk ervoor te bidden, dat God je vrienden geeft die Hijzelf uitkiest, en dat Hij je
ook invoegt op de plaats waar Hij je hebben wil. Daarin ligt zijn opdracht, en de belofte dat Hij zal
voorzien in alles wat je nodig hebt, ook wat betreft het invoegen in zijn gemeente. Het kost vaak geduld
om te vragen hoe Hij leidt, te wachten op wat Hij doet, in plaats van zelf vriendschappen te forceren. Laat
Hem kiezen en je Leidsman zijn - Hij weet hij wie je jezelf kunt zijn, bij wie je je echt kunt uiten, aan wie
je iets te geven hebt ook. Het helpt om goed rond te kijken of je voor een van de mensen om je heen iets
kunt betekenen, en het kan goed zijn om eens de eerste stap te zetten, als Hij je daarvoor blijdschap geeft.
In het algemeen geldt: wacht rustig de tijd af als het niet klikt, zit er niet aan vast. Een niet klikkende
relatie hoeft niet aan jou te liggen; misschien gaat die ander door een moeilijke levensfase waar we niets
over weten, en helpen we hem of haar het best door hen een poos met rust te laten (zie Hfdst.8). Word er
niet door ontmoedigd (het zou je aan tijd ontbreken om met iedereen intensief om te gaan!), maar geef het
ook niet te gauw op - vraag de Heer om raad. Het helpt als er onder je kennissen een paar toegewijde
christenen zijn, die jou kunnen opbeuren, en die je om raad kunt vragen. Een goed, diepgaand gesprek
geeft vaak nieuw licht op je situatie, en samen kunnen bidden is een grote steun…
6) Wees zelf een echte vriend of vriendin
Om vrienden te krijgen is het belangrijk, relaties bovenaan je prioriteitenlijstje te zetten, en vooral ook
zelf een echte vriend te zijn. Leer om het goede voor de ander boven je eigen welzijn te plaatsen - dat is
een heel diepe en rijke les. Vriendschap is iets dat je kunt zaaien; dat komt dan op onverwachte
momenten en plaatsen op. Juist in situaties waar weinig vriendschap is, of bij mensen die weinig vrienden
hebben, is dat zaaien hard nodig. Ontwikkel dus maar wat je daarin aan gaven hebt (vraag dat eens aan
mensen die je goed kennen, bv. in je familie). Let er wel op, zorgvuldig en met respect om te gaan met de
ander (op tijd komen, niet op het laatste nippertje afzeggen, de ander in zijn of haar waarde laten).
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Streef daarbij naar trouw in kleine dingen, warmte, hulpvaardigheid, tact en vriendelijkheid. Sta “naast”
de ander, niet erboven; voel met hem of haar méé; probeer iets voor de ander te betekenen; en vraag de
Heer om leiding en wijsheid in je dagelijkse contacten.
A. Leer te luisteren en belangstelling te hebben voor anderen. Niets is zó belangrijk in vriendschap! Er is
zo’n behoefte aan mensen die voor anderen open staan en echt kunnen luisteren. Goed nieuws dus - ook
voor alle mensen die niet gauw iets weten te zeggen en snel met de mond vol tanden staan...
Merkwaardig genoeg is voor de ander het stellen van vragen vaak belangrijker dan de antwoorden die wij
geven. Dat houdt in: de kunst van het leren luisteren naar de ander, en daarbij weinig over je eigen ideeën
te praten; een stukje opoffering dus. Echt luisteren kun je leren! Het is meer dan “aanhoren”; het is èchte
belangstelling! Probeer (zonder af te dwalen) door korte vragen te peilen wat er achter de woorden ligt
aan onuitgesproken hoop en vrees. Het is méér dan de moeite waard, dit de komende tijd in alledaagse
gesprekjes (thuis of op het werk) eens biddend uit te proberen.
Aandachtig luisteren geeft ook stof voor gebed. Door alleen al te luisteren kun je een zegen zijn voor de
ander; er ligt iets genezends in als mensen ons helemaal, helemaal laten uitpraten over alles wat ons
bezwaart. We moedigen zulke mensen aan met door te vragen over wat gezegd is. De anderen zullen dan
aanvoelen of ze iets van hun hart kunnen laten zien, misschien zelfs iets van onzekerheid of nood,
waarvoor je dan kunt bidden. Je kunt zo anderen metterdaad helpen (en er zelfs een grote vriendenkring
mee opbouwen).
Ik las jaren geleden in een niet-christelijke krant over een vrouw die met luisteren de kost verdiende:
tegen betaling kon je bij haar een uurtje je hart uitstorten. Ze sprak geen wijze woorden maar luisterde
alleen. En ze kon de aanvragen niet aan! Dat laat iets zien van de enorme nood in de wereld. Daarom is
het juist voor ons christenen zo belangrijk te leren luisteren, ècht te luisteren met diepe aandacht en
respect voor de ander, en met een biddend hart dat de noden bij God brengt en kan “huilen met hen die
huilen” (Rom.12:15). Doe daarbij wel je best, het gesprek positief te houden. Het is niet goed voor de
ander, zich vast te zetten op klagen, zelfmedelijden of roddel. We mogen hen liefdevol wijzen op Gods
liefde en hulp. Nu en dan zullen we de ruimte vinden om hen uit eigen ervaring over Heer Jezus te
vertellen, die ook voor hun de eenzaamheid de oplossing is… Dat is in echte vriendschapsevangelisatie.
Maak dus veel ruimte in je hart voor anderen. Bemoedig hen, heb een positieve inbreng, en wees een
zegen zonder iets terug te verlangen. Je hebt zelf immers een groeiende liefdesrelatie met de Heer waaruit
je kunt putten!
B. Leer om anderen te helpen. Vaak kunnen we anderen door te helpen zonder woorden en al luisterend
bijstaan. Dat kunnen we allemaal leren - als we hun nood opmerken en daarbij de mensen niet aan onszelf
als feilbare mensen binden, maar hen op de Heer wijzen. De ander zal zo zelf gaan inzien, dat ware hulp
en kracht uiteindelijk alleen van de liefdevolle Vader komen, en dat we van Hem afhankelijk zijn en niet
van mensen. Anders bestaat het gevaar dat ze zich aan ons vastklampen, en dat zou ongezond zijn…
Echte vriendschap is dan ook onbaatzuchtig, en geeft de ander de ruimte.
Wees tenslotte ook in praktische dingen hulpvaardig waar je maar kunt (Gal.6:2); of het nu koken voor
een zieke is, of babysitten, of gras maaien voor een bejaarde. Daarin ben je als goede buur, juist ook voor
niet-christenen, vaak beter dan een verre vriend, en afbeelding van de Heer Jezus. Benut dus kansen om
anderen te helpen, dan merk je al gauw dat het beter is om te geven dan te ontvangen, en dat je leven zin
en doel krijgt - en een diepe blijdschap…
C. Volg de gouden regel - Doe voor anderen, wat je zelf zou willen; wie goed doet, goed ontmoet!
Hoewel dat een belangrijke waarheid is, gaat de Bijbel toch nog dieper (2Kor.9:6). In Mat.7:12 staat, dat
we juist voor anderen moeten doen wat we zelf graag zouden willen, ook als we geen beloning van
mensen krijgen (Mat.6:3-6), zodat alleen God, die ook wat verborgen is ziet, ons kan belonen. Juist als
het ons zelf niet zo goed gaat, is dat een geweldige oefening in onzelfzuchtigheid, en leren we te geven,
soms “ten koste van onszelf”… maar doe dat dan wel in wijsheid! Onzelfzuchtigheid is een machtig
wapen in het ontwikkelen van contacten! Geef als aan de Heer, zonder iets terug te verwachten - van je
tijd, energie, of spullen. Mis in ieder geval geen kans om goed te doen en een zegen te verspreiden, en
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om klaar te staan voor anderen, juist ook als er niemand klaarstaat voor jou. Je zult er na een poosje
geweldig plezier in krijgen. En je doet het immers voor de Heer? Een heel diepe vraag...
7) Stel je hart open voor relaties en richt je erop
A. Neem de tijd voor mensen, en maak ook in je agenda van relaties een prioriteit. Mensen komen of
bellen soms ongelegen, maar ze zijn zo enorm belangrijk... Stel ze niet teleur, en als het echt niet kan
maak dan een afspraak, en houd je daaraan... Vaak moet er bij ons fundamenteel iets veranderen: het
inzicht dat mensen belangrijker zijn dan dingen en taken! Jezus had volle aandacht voor de mensen, was
mensgericht. Nergens zegt Jezus: Nu heb ik het te druk… (de discipelen zeiden het wel; Mrk.10:13). We
zijn soms zo vol van onze eigen wereld, dat we een inbreuk daarop door anderen al gauw storend of lastig
vinden. Ze komen ongelegen, we waren net bezig met een lastige klus, en iets daarvan merken zij. Zo
ontmoedigen we hen, en ze denken dan dat ze bij ons niet welkom zijn. Jezus had altijd ruimte voor
mensen (Joh.6:37-38). We kunnen wel leren, met een herhaaldelijke keus van onze wil, om beschikbaar te
zijn voor mensen en tijd voor hen in te ruimen. Zelf heb ik dit door schade en schande moeten leren.
Geef jezelf dus vrijuit weg, waar dat kan!, en werk eraan om meer diepgang te krijgen in je relaties. Dat
zal beter lukken als je hebt geleerd, hoe kostbaar je zèlf bent in Gods oog (Hfdst.5 & 6) - daardoor zie je
ook beter de waarde van anderen, en spreekt die waardering uit je houding. Het bouwt die ander op!
B. Stel belang in mensen. Dat zal je vaak iets kosten; het vraagt liefde en zelfopoffering. Als het gesprek
over de ander gaat, zal er minder aandacht voor jou over zijn... Maar als je weet dat God zoveel belang in
jou stelt, heb je de belangstelling van anderen minder nodig, en heb je ook de kracht om open te staan
voor wat hen bezighoudt. Wist je, dat je zo kunt kiezen voor de liefde?
Onthoud, als je dat maar enigszins kunt, de namen, verjaardagen, gezinsomstandigheden etc. van mensen
die je ontmoet. Ik ken iemand die de namen van alle kinderen van zijn kennissen in het adresboekje
bijschrijft. In deze tijd van anonimiteit en massa-mentaliteit is het juist zo belangrijk dat mensen weer
ervaren, belangrijk en “speciaal” te zijn!
C. Bezoek bijeenkomsten van de kerk; blijf er niet weg (Heb.10:25); vooral daar worden makkelijk
relaties gelegd. Juist contacten met christenen zijn zo nodig als we nog aan het leren zijn om relaties te
leggen - daar kun je hechte relaties zo goed leren, iets waar de wereld soms geen idee van heeft!
Contacten in de kerk hebben vaak een lange levensduur, zodat duurzame relaties een kans krijgen. Het
kan belangrijk zijn, daar van je eenzaamheid te vertellen aan een of meer wijze christenen. Twee weten
méér dan een, en je te kunnen uitspreken haalt vaak de “druk van de ketel”. Vraag hen bijvoorbeeld, met
en voor je te bidden; want in gezamenlijk gebed schuilt een bijzondere kracht.
In mijn eigen geval waren problemen met alleen-zijn ontstaan door een trauma in mijn vroege kindertijd.
Andere christenen baden voor mij, stonden naast mij; en ik leerde begrijpen wat de oplossing was: die
betrokkenen heel bewust vergeven in zulke situaties, en God vragen of Hij ook mij wilde leren om meer
op Hem te vertrouwen als zoiets weer gebeurde. Vroeger kwamen in zulke situaties, die de verdrongen
wonden weer openhaalden, de eenzaamheidsgevoelens en de angst om in de steek gelaten te worden weer
boven, maar door te vergeven en meer te vertrouwen op God zijn die gevoelens grotendeels genezen.
D. Vraag naar Gods agenda voor je leven. Mochten er in jouw kerk wat minder kansen liggen voor het
leggen van contacten, vraag dan eens aan de Heer (zijn leiding is zeer belangrijk!) of het goed is om lid te
worden van een meer interkerkelijke Bijbelstudie, koor, of bidstond. Ook deelnemen aan een nuttige
cursus kan helpen, niet te vergeten de cursussen in discipelschap of Bijbelstudie. Denk verder eens aan
zomerevangelisatie, waar we samen voor de Heer praktisch bezig zijn, en al doende ook met anderen
leren omgaan! Ook in het verenigingsleven, sport, vrijwilligerswerk of het je krachten geven aan bv. een
christelijke politieke partij liggen allerlei mogelijkheden. Stel je daarbij dus echt open voor contacten…
8) Word zelf actief in het leggen van kontakten
Contacten leggen doen we niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor die ander. Bedenk maar dat we de
ander tekort doen, als we ons terugtrekken uit relaties. Veel mensen denken dat ze niet waardevol zijn
voor de ander. Niets is minder waar! Vaak zien we dit niet bij hen, omdat de ander zich schaamt voor die
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behoefte aan vriendschap. Maar we weten echter wel, hoe nodig dat is, en daarom zijn juist wij degenen
die anderen daarin kunnen helpen! Hoe doen we dat? Er zijn allerlei mogelijkheden, zoals:
A. Zoek andere eenzamen op, of hen die niet “in” zijn. Jezus deed dit ook (Mat.5:46; Rom.12:3-5).
Als je zelf eenzaamheid hebt gekend, kun je je in hun situatie verplaatsen (vaak beter dan anderen) en hen
troosten (2Kor.1:4). Kijk dus in bijeenkomsten en groepsgesprekken eens uit naar mensen die niet op de
voorgrond staan of wat minder in tel zijn; maar ook naar mensen die door op te vallen (luidruchtigheid, of
proberen te imponeren) misschien verdringen wat hun hart eigenlijk roept: Heb me lief! Heb me lief
zoals ik ben! - Accepteer hen dan ook zoals ze zijn, haal als dat nodig is hun goede eigenschappen naar
voren, en doe je best hen tot hun recht te laten komen. Bid voor ze, en sta naast hen als een echte vriend
of vriendin. Dat zal hen bemoedigen, en daaruit kunnen fijne en kostbare relaties ontstaan.
Veel mensen zoeken liever populaire vrienden, dan wie niet in tel zijn. Maar bedenk, dat mensen die al
genoeg vrienden hebben vaak weinig tijd en echte aandacht voor ons kunnen nemen! En als je zelf een
echte vriend wilt zijn ben je niet uit op status, maar op diepgang. Laat Jezus je voorbeeld zijn, die zijn
vrienden niet vond onder de rijken en Schriftgeleerden, maar wel bij zieken, zwakken en zondaars. Zijn
liefde was zo onbaatzuchtig… Wat we voor de “minsten” doen (Mat.25:40), dat hebben we echt voor
Hem gedaan! Door zulke mensen op te zoeken en met hen vriendschap te sluiten, leert God ons ook
bewogenheid, en kunnen we groeien in relaties die niet alleen onze eenzaamheid verdrijven, maar die
werkelijk zinvol zijn voor zijn Koninkrijk. Het is niet ongewoon, dat je door van andere eenzamen te gaan
houden zeer hechte en duurzame vriendschappen ontwikkelt - zelfs zoveel dat je niet meer weet waar je
de tijd vandaan moet halen om op alle verjaardagen te komen!
B.) Leg je toe op gastvrijheid. Bekijk wat haalbaar is in jouw situatie; koop bv. wat goede boekjes over
gastvrijheid, als je daarin wat onzeker bent. Troost je: de meeste mensen weten er net zo weinig van als
jij! Leg voor onverwachte gasten een voorraadje aan (lekkere blikjes, mooie lakens, koekjes e.d.). Maak
het gezellig in huis, zorg dat het er steeds netjes uitziet. Een belangrijke stap is daarbij ook het regelmatig
uitnodigen van mensen. Als je van koken houdt, vraag dan af en toe iemand te eten. Ben je zelf niet zo’n
gezellige prater, vraag er dan twee of drie! Heb je minder tijd: vraag nu en dan mensen op de koffie, bv.
na de kerk, of op een ochtend. Vraag diezelfde persoon eens wat vaker, en als die dat leuk vindt en jou
terugvraagt, kun je hem of haar bv. ook op je verjaardag vragen. Vooral voor andere eenzame mensen is
dit zo belangrijk - juist als het contact niet eenmalig is, en er dus toewijding en liefde uit spreekt.
Vraag de Heer om openingen, en maak dat gasten zich op hun gemak voelen. Juist mensen die veel thuis
zitten kunnen zo’n uitnodiging waarderen. Laat ook blijken, hoe blij je bent dat ze gekomen zijn, en dat je
hun bezoek waardeert! Je laat hen dan voelen dat ze echt welkom zijn, en neemt hun verlegenheid weg.
Ook als je zelf bezoek krijgt: laat merken dat je dat fijn vindt. In ons dorp was er een alleen-gaande oude
meneer, die veel bezoek kreeg, alleen al omdat hij zo duidelijk liet merken hoe prachtig hij dat vond!
C. Bezoek anderen, ook ouderen en zieken - niet alleen in je familie maar ook mensen uit de buurt,
kennissen, enz. (Mat.25:36). Ziekte en problemen vormen vaak een gevoelige tijd in het leven, waarin
een bezoekje extra wordt gewaardeerd. Mensen die lang op bed liggen of ouder worden voelen zich nog
wel eens nutteloos, en het is goed om een gesprek met diepgang met hen te hebben, of om hun raad te
vragen over bepaalde zaken. Deze mensen hebben vaak veel levenservaring, en ook tijd voor voorbede in onze tijd kostbare en schaarse zaken! Weer iets voor anderen te kunnen betekenen geeft kleur aan het
leven en bemoedigt hen - en wij leren dan van hen… En ze zijn belangrijk om wie ze zijn, niet om wat ze
voor ons en anderen kunnen doen. Wees een zegen voor hen, en neem vooral ook eens een bloemetje, een
leuk stekje, of wat fruit voor hen mee. Maak het een fijn, positief bezoek, en probeer die ander op te
monteren, als hij door de situatie wat verdrietig is. Het kan ook erg goed zijn, met de ander te bidden als
die daar voor openstaat. Ook hun kracht ligt immers in het contact met de Heer.
D. Wees trouw in je brieven en emails. Doe nooit een brief of berichtje weg voor je een antwoord hebt
gestuurd, vooral als iemand je daarin iets vraagt. Het sturen van verjaardags-en Kerstkaarten is ook een
geweldig fijne manier om kennissen die niet in je buurt wonen weer te laten merken dat je aan hen denkt.
Ideaal is ook, bij je Kerstkaarten een nieuwsbrief in te sluiten; de ander weet dan ook weer hoe het met
jou is, en het spaart veel tijd doordat niet al je kaarten helemaal volgeschreven hoeven te worden!
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Maar wees niet teleurgesteld als mensen een tijdje niets van zich laten horen of je niet opzoeken. Ze
kunnen het erg druk hebben, of misschien zitten ze in de put… Ook zij hebben soms problemen, en het
kan hen helpen als jij die last meedraagt of er in elk geval begrip voor hebt. Stuur hen dan gewoon eens
een gezellige brief of kaart om te vragen hoe het met ze gaat; klaag vooral niet, maar vraag belangstellend
hoe ze het maken en geef blijk van jouw trouw.
Ook zieken en bejaarden zullen het fijn vinden post van je te ontvangen. Het is de moeite waard om nu en
dan eens op jacht te gaan naar leuke kaarten (of die zelf te maken), zodat ze klaarliggen als het nodig is.
Met post kun je mensen op allerlei creatieve manieren zegenen, en een kaartje is zo snel geschreven...
9) Help ook anderen om meer relaties te ontwikkelen
Anderen in hun relaties helpen is zo kostbaar. Zelfs al zou je daardoor je vrienden wat minder zien (Annie
trekt nu vaak met Els op!), dit is toch iets waarin we vrucht kunnen dragen vanuit onze eigen ervaringen.
Leg je kostbare relaties op je open hand, zodat God daaraan kan werken. Nodig bv. een paar eenzamen
tegelijk uit voor een etentje, wandeling of tochtje, als je denkt dat ze het misschien goed met elkaar
kunnen vinden. Als dat ook zo is, herhaal het dan, en moedig hun onderling contact aan: “Sjoerd heeft
zijn DVD bij ons laten liggen, kom jij deze week nog bij hem in de buurt?”; “Thera is ziek, ze vindt het
vast leuk als je ook even bij haar langs gaat!”; “Deze vakantiekaart is ook voor Corry, Wim, en
Constance; geven jullie hem even door?”, enz.
Probeer zo, als je er ook maar iets aan kunt doen, bij anderen de eenzaamheid te verhelpen die je zelf zo
moeilijk vond! Door je eigen strijd kun je hen zo goed begrijpen, en ook “beproefde” adviezen geven. Zo
draagt je eigen strijd een rijke vrucht voor God…
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8

Raad bij relatieproblemen

In onze druk bezette wereld, waarin mensen vaak weinig tijd nemen om bij elkaar te zijn, komen er steeds
meer relatieproblemen voor. Toch liggen juist hier de grootste uitdagingen, als we de Heer willen volgen!
Hoewel elke situatie anders is, zijn er toch Bijbelse principes die ons daarbij helpen, en waarmee God
door de strijd heen aan ons karakter werkt en ons kostbare lessen in moed, liefde, geloof en volharding
geeft. Sommige van de volgende adviezen en tips kunnen bij relatieproblemen helpen:
1) Richt je erop, de relatie hersteld te zien
Door een vaste keus van onze wil, kunnen we steeds kiezen voor relatieherstel. Relaties zijn kostbaar in
Gods oog, en de moeite waard om voor te vechten! Vaak zijn we door ervaringen zo verwond, dat we
alleen van onze pijn af willen, en de ander mijden - om maar niet herinnerd te worden aan die pijn. Hoe
begrijpelijk dat ook is, Gods doel is toch (voor zover het van ons afhangt; Rom.12:18) het uiteindelijke
herstel van relaties. Wij waren ver van Hem afgedwaald, en Hij heeft niet geprobeerd om de pijn bij
Zichzelf daarvan te verzachten. Integendeel, Hij heeft uit liefde zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd om
de weg naar de hemel weer vrij te maken (Joh.3:16; Flp.2:5-8)), en ons tot berouw en inkeer te brengen.
Daarin zien we, dat relaties bij Hem een heel hoge prioriteit hebben!
Jezus was onschuldig, en toch nam Hij de eerste stap; Hij ging in liefde en openheid de onderste weg, en
juist zo werd Hij overwinnaar. Het is niet makkelijk om voor herstel van de relatie te kiezen als de ander
ons verwond heeft, bv. door kritiek (1Pet.3:8-10). Maar als we die ander mijden, of onze eigen mening
opgeven, of als we onszelf rechtvaardigen en verdedigen, of zelfs de ander met gelijke munt terugbetalen,
dan blijft het probleem bestaan, en zitten we zelf ook fout. Laten we ons openstellen voor God, en Hem
vragen wat er waar is van bv. zo’n punt van kritiek. En als het wel waar is: wees niet bang dat God en
mensen je niet meer willen… .Ga open op de moeilijkheden en op de ander af, ook al is je nog niet alles
duidelijk. Een advies van mijn vader: “Als er problemen zijn, ga er recht op af!”…
Als je met zonden in je eigen leven afrekent, dan kun je met opgeheven hoofd en in openheid de ander
tegemoet gaan, omdat God voor je strijdt! Zo krijgt de aanklager in ons leven geen kans, en helpt de
kritiek van anderen zelfs mee om de zwakke plekken in onze geestelijke wapenrusting te herstellen. En
door je zo kwetsbaar op te stellen, ben je niet langer bedreigend voor de ander; je “ontwapent” hem zo, en
hij zal een relatie met jou makkelijker aandurven.
Veel mensen reageren vanuit hun eigen verwonde leven, en als die verwonding in hun gedrag naar buiten
komt hoeven we dat meestal niet persoonlijk te nemen. Zo iemand zal hetzelfde gedrag naar anderen toe
hebben als naar jou… Wel kunnen we ons best doen, hem of haar lief te hebben en geduldig te zijn. Zo
groeien we naar eenheid, bij alle menselijke verscheidenheid. Niemand heeft immers precies dezelfde
mening als wijzelf, en toch kunnen we veel vrienden hebben. Juist van “andersdenkenden” leren we het
meest, aan hen kunnen we ons toetsen. Hun mening kan iets wezenlijks toevoegen aan ons leven - en
onze mening aan die van hen!
.
2) Vraag God om je diep in je hart te overtuigen van jouw aandeel in de problemen
Accepteer niet alles wat op je afkomt als zijnde jouw schuld! Vaak laten we ons makkelijk aanklagen op
dingen waar we niets aan konden doen (door de aanklager van onze zielen, of door mensen om ons heen).
Soms ook schuilen we juist weg voor de schuld die we wèl hebben en verdringen die - omdat we bang
zijn of onder het motto: “dat is maar zoiets kleins, dat is niet belangrijk, het gebeurde per ongeluk”.
Begrijp dat die dingen voor anderen misschien wel heel belangrijk zijn. Laten we er voor openstaan dat
God ons zulke dingen aanwijst. Echte eerlijkheid is hierin zo belangrijk! En ook al wordt de kritiek van
anderen ons in bitterheid gezegd (God doet dat nooit), dan zitten daarin soms kostbare adviezen
verborgen, en kun je daar zelfs nog een zegen uit wegdragen - soms zit er een kern van waarheid in...
Vraag je wel af tegen wie je gezondigd hebt: tegen de Heer, of ook tegen anderen? - Een goede regel is,
dat we anderen alleen vergeving vragen als we rechtstreeks tegen hen gezondigd hebben: dus wèl zeggen,
“Jan, ik was het die je fiets heb beschadigd”, maar niet “Jan, ik wil je vergeving vragen omdat ik jou in
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mijn hart niet kan uitstaan” - dan maken we meer kapot dan goed, en het is dan beter om alleen de Heer
om vergeving te vragen en dit met Hem te bespreken, hoe moeilijk ook… We belijden aan anderen dus
wel onze verkeerde woorden, daden en houding naar hen toe, maar belasten hen niet met onze eigen boze
gevoelens. Gevoelens zijn vaak onbetrouwbaar; ze zijn deel van onze persoonlijke geloofsstrijd, en we
vechten die met de Heer door.
Voor onze zonden (die dingen die we zelf hebben ingezien als onjuist, onnadenkend of ontactvol) vragen
we dus allereerst God, en waar nodig ook anderen vergeving (dat kan ook zijn een groep mensen, bv. een
leugen in de koffiekamer op het werk…). Kom met anderen in het reine, door je trots opzij te schuiven
en op hen af te stappen - zelfs als je denkt dat zij in een situatie meer schuld hadden! Voor ons eigen deel,
hoe klein ook, kunnen we vergeving vragen, en dat zal de situatie opklaren als we dit verder met hen
uitpraten (Mat.5:23-25).
Herstelde relaties zijn zo belangrijk - God offerde zijn enige Zoon om de relatie met ons te herstellen, en
Hij had Zelf geen schuld! Hij gaf het uiterste voor dat relatieherstel, doen wij dat naar anderen toe ook?
Een echt open gesprek (in alle vertrouwelijkheid) kan diepe dingen bewerken in een relatie. Vaak moet
die openheid eerst van ons komen; door hen iets van onze zwakte te laten zien, durft de ander ook…
Maar zelfs al reageert die ander negatief en helpt het ogenschijnlijk niets, we doen het uit liefde tot de
Heer en Hij weet het. Als onze relatie met Hem wel in het reine is gebracht, mogen we de dingen verder
aan Hem uit handen geven.
Soms, als je denkt dat die ander duidelijk gezondigd heeft, is het goed dat in nederigheid en liefde voor te
leggen. Bid dan eerst, of de Heer dit wel op jouw weg plaatst. Als je het niet heel zeker weet, vraag dan
eerst een vertrouwd christen, bv. een raadgever of kerkelijk leider, en roddel er niet over tegen anderen.
Vaak gaat het over dingen waar wij zelf niets mee te maken hebben (een daad niet tegen ons: de buurman
slaat zijn vrouw), is de tijd er niet rijp voor (Annie ligt in het ziekenhuis, afd. hartbewaking), of ligt het
onderwerp meer op de weg van een predikant. Maar als het inderdaad op jouw pad ligt (Jan heeft je fiets
beschadigd en dat is een sta-in-de-weg voor jullie onderlinge relatie), breng dit dan na veel gebed als een
persoonlijke indruk naar voren, vertrouwelijk onder vier ogen (Mat.18:15-17), en zonder te stellen dat die
ander inderdaad schuldig is (en zonder erover te roddelen). Alleen de Heer kent hun diepste hart en
motivatie… Misschien heeft hij het niet gemerkt, heeft hij het echt niet gedaan, of deed hij het uit ergernis
over een zonde van ons! Of misschien had hij allang spijt en durfde het niet te zeggen? We mogen ons
daarbij verantwoordelijk weten voor het eeuwig heil van die ander, ook al kent die Jezus nog niet. Is onze
houding hierin zó, dat die ander naar de Heer Jezus gaat verlangen en Gods liefde en aanvaarding in ons
ziet? Onze vergevende houding spreekt dan duidelijker dan de beste preek!
Tenslotte: als mensen ons aanklagen, kunnen we misschien iets positiefs doen met hun aanklachten. Hoe
pijnlijk ook, echte vrienden durven ons onze fouten te laten zien, en dit zal ook die ander veel kosten,
omdat hij of zij weet dat het de relatie kan beschadigen. Maar als die ander geen echte vrede wil, en wij
bij onszelf (ook na het aan de Heer te hebben voorgelegd) echt geen schuld kunnen vinden, dan is dit toch
nog een oefenterrein om te leren anderen te vergeven, te accepteren en lief te hebben in hun zwakheden.
Dat is een strijd, een voortdurende keus die we maken. Belangrijk is wel, dat we ons daarbij dan niet
meer laten aanklagen door hen of door de vijand, maar dat we ons geborgen weten in de Heer! Dat gaat
niet vanzelf, en we leren daarin vast te houden aan de waarheid, dat Hij elke bij Hem gebrachte zonde
heeft vergeven en dat we rein staan in onze relatie met Hem ( Rom.8:1,31-35; Kol.1:11-14; Ps.16:8,11).
Dat te weten is, ook midden in de problemen, een grote bron van blijdschap!
3) Bid om liefde voor de ander
Oordeel en bekritiseer anderen niet (Rom.14:13; Jak.2:13;4:11-12). We weten uit ervaring, hoe pijnlijk en
afbrekend kritiek op onszelf is. Zo kunnen we begrijpen, dat onze kritiek die ander ontmoedigt… Maar
hoe kom je daar nu los van? - Een Engelse dame gaf het advies:
“God heeft ons niet gegeven een geest van kritiek, maar van voorbede.”
Wat een diepe waarheid! Zo leren we de ander te zien met ogen van hoop. Daarbij leert 1.Kor.13:5-7 ons
om steeds het beste van de ander te denken. Alleen God kent hun hart en hun zwakheden, ook al denken
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wij dat die ander behoorlijk fout zat!. Denk nooit dat je alle achtergronden van een situatie of mens weet.
Dit is haast nooit het geval! De negatieve punten die we in de ander menen te zien zouden we eens als
spiegel voor onszelf moeten zien. Wat blijkt? Zulke dingen onderscheiden we pas goed, als we ze
“herkennen” in ons eigen leven (Joh.8:7) - dus: we zijn er zelf nog niet vrij van (!), en gooien toch met
stenen naar de ander…
Het is dus de moeite waard, om zodra je je aan andermans eigenschappen ergert, God te vragen “Heer,
waarom herken ik dat? Zit dat soms ook in mezelf? Rom.2:1 is hierin zo heel duidelijk, en er zit vaak
waarheid in het spreekwoord “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”. Hoe vertrouwen wij die
ander? Wat herkennen we in hen van onszelf, omdat wij soms net zo denken? Kunnen wij hen wel helder
zien (Mat.7:1-5), zolang we zelf ook die negatieve gedachten of eigenschap hebben?
Daarom helpt het, als wij die eigenschap kunnen ontwikkelen, die we denken te missen bij de ander. We
vullen dan tegelijkertijd onze eigen tekortkomingen op, en hebben die ander iets positiefs te geven: bv.
tact, vrijgevigheid, vriendelijkheid, of dienstbaarheid. Dit werkt ook vanuit anderen geredeneerd: als zij
ons van dingen beschuldigen die we in alle eerlijkheid niet bij onszelf zien, helpt het ons tóch als we op
dat punt willen veranderen. Waarom: omdat die ander misschien in wezen zijn eigen zwakheden in ons
meent te herkennen, en dus ons handelen vanuit de “tegenovergestelde geest” (zie verderop in dit Hfdst.)
zo heel hard nodig heeft om zelf te genezen! Misschien hebben best een beetje gelijk, al is het maar voor
20%, en al werd ‘t gezegd zonder liefde, vanuit hun eigen moeilijkheden (Mat.5:39; Rom.12:20 -21).
Toch een reuze kans voor ons om te veranderen!
Als je snel kritiek hebt op anderen, heb je vaak ook gauw kritiek op jezelf. Dat kan zelfs de oorzaak zijn!
Als je jezelf nog niet echt als kostbare schepping van de Heer ziet, is het vaak moeilijker om anderen wèl
zo te zien! Maar gelukkig: we mogen onszelf zien met Gods ogen van barmhartigheid (2Kor.3:18-4:1;
1Pet.2:9-10; 1Joh.5:19-20; Rom.13:9) We kunnen zo leren onszelf te vergeven en lief te hebben door
steeds te kiezen voor de waarheid: “God vergeeft mij en heeft me lief!“ Van daaruit kunnen we ook
makkelijker anderen vergeven en liefhebben.
Vraag God eens om een beter zicht op zijn goedheid. Door Hem veel te danken voor al het kostbare dat
Hij in ons heeft gelegd aan gaven en mogelijkheden (Hfdst.6), zien we ook meer van Gods prachtige
ontwerp in die ander! Sta je daar wel eens bij stil, in relatieproblemen? - Maak bv. eens een lijstje van
alle goede eigenschappen die je, ondanks alles, ontdekt in die ander waar je het moeilijk mee hebt.
Ga zo positief mogelijk met de “lastige” ander om. Wees blij met wat de Heer hem of haar gegeven heeft,
en dank Hem ervoor. Stel je eens voor, samen met die persoon in de hemel te zijn, waar we hem of haar
door God gereinigd en gelouterd eens hopen aan te treffen. Daar zullen alle zonden verdwenen en alle
tranen gedroogd zijn; daar zien we elkaar met de liefdevolle ogen van de Heer Jezus. Stel je eens voor, tot
wat voor prachtig wezen deze persoon dan veranderen zou. Zo krijg je hoop en geloof voor de ander, en
er komt ruimte in je hart - ook al lijkt de persoon nu nog onbereikbaar… Zo kun je ook makkelijker iets
uitstralen van het geweldige perspectief dat de Heer ook voor zo iemand heeft.
Door God te eren in onze houding komen we niet alleen dichter bij Hem, maar ook bij elkaar. Hij bewerkt
genezing in onszelf en in onze relaties; Hij, de Relatie-specialist, leert ons hoe we met elkaar kunnen
omgaan (Ps.25:12-15; Mat.22:37-40). Nemen we wel de tijd om in Gods aanwezigheid te zijn, en naar
zijn gedachten over lastige relaties te vragen? Juist relatieproblemen kunnen ons op de knieën en dichter
hij Hem brengen (Flp.1:9-11). En juist in relatieproblemen kan God ons veranderen op punten in onze
persoonlijkheid die anders niet zo naar voren komen…
4) Wees fijngevoelig naar anderen toe
Sommige mensen reageren negatief op ons vanuit gebeurtenissen, die hen vroeger diep hebben verwond
(vaak niet eens veroorzaakt door ons maar door andere mensen). Misschien heeft onze houding onbedoeld
die oude pijn wakker gemaakt. Het is goed als we ons afvragen: Heer, heb ik in het verleden iets gedaan
dat die ander zich misschien heeft aangetrokken, ook al had ik dat niet kwaad bedoeld? Heb ik rekening
gehouden met diens gevoeligheden, situatie en denkbeelden, voor zover ik die kende? Het is zaak dit aan
de Heer te vragen, en niet zelf te gaan wroeten in ons hart en ons verleden - want dan kan de aanklager,
de duivel, hiervan misbruik maken en ons schuld gaan aanpraten waar we die in wezen niet hebben…
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Dan raken we onze blijdschap kwijt, en voor onze relaties is dat ook niet best! Wees dus overtuigd dat je
relatie met God goed is; Hij helpt je te groeien in fijngevoeligheid, bv. door God te vragen: “Heer, wilt u
mij vandaag fijngevoelig maken naar de mensen toe die U op mijn pad brengt?”
Onze fijngevoeligheid wordt ook bevorderd door voor anderen te bidden, met respect over hen te denken
(Flp.2:3; 1Kor.13:4-7), en door ons voor te stellen hoe wij ons in hun situatie zouden voelen. Als we zelf
veel geleden of meegemaakt hebben, zijn we nog beter in staat om ons in anderen te verplaatsen; iets dat
ik bij pastorale werkers vaak heb gezien. Door te overwinnen in de strijdperken van hun eigen leven
konden ze later ook anderen met autoriteit en medegevoel helpen.
Sommige mensen kwetsen ons, juist door onze fijngevoeligheid, en we kunnen hen dan in dit stadium nog
niet bereiken. Neem dat jezelf niet kwalijk! We doen er goed aan om zo iemand terug te geven aan de
zorg van de Heer; misschien wil de Heer iemand anders voor die situatie gebruiken. Vergeet ook niet, je
eigen tranen bij Hem te brengen. Hij is zo’n geweldige en uiterst fijngevoelige Trooster!
5) Vergeef de ander totaal in je hart
Ook als je boosheid rechtvaardig is, is het goed om waar mogelijk dingen uit te praten (Ef.4:26). Doe dit
zo snel mogelijk, en vergeef die ander al vóór je naar hem of haar toegaat, voor alles wat jou pijn deed of
wat jij als fout ervaart. Kom in die gezindheid van vergeving, en laat hen weten dat wat jou betreft er alle
openheid is om die relatie te herstellen en voort te zetten. Dat is niet makkelijk, en bij diepe wonden is
onze vergeving iets waar we aldoor bewust voor kiezen, een vergeving die we soms elke dag opnieuw
uitspreken naar de Heer… want vergeving is een proces! Als onze oude wond nog pijn doet en tijd nodig
heeft om te genezen, betekent dat niet dat we geen goede Christenen zijn. We hoeven onszelf en anderen
niet te dwingen tot een geforceerde omgang, maar mogen ons in openheid uitspreken, en door de
vergeving van ons hart een goed klimaat scheppen waarin beide harten kunnen genezen.
Vergeving naar anderen toe kan een gewoonte worden, die zo natuurlijk is als ademhalen! We kunnen
vergeving kiezen als de weg, die we bij elke gedachte of gebeurtenis bewandelen. De volgende dingen
zullen je helpen om de ander te vergeven:
A. Kijk naar verzachtende omstandigheden. Bedenk welke moeilijkheden die ander op zijn of haar pad
heeft, die pijn doen of gespannen maken; bv. dingen uit hun verleden waar we misschien niets vanaf
weten, ook al kennen we zo iemand al langer. Anderen weten immers ook van sommige pijnlijke dingen
in ons leven weinig of niets af? Zulke verzachtende omstandigheden helpen ons, om in bewogenheid met
die ander om te gaan, ook al staat die er door allerlei oude verwondingen nog niet voor open. Als iemand
tegen ons zondigt, heeft hij of zij in de eerste plaats onze liefde nodig! Als wij niet meer bedreigend zijn,
kan er meer openheidkomen om elkaar correctie te geven en die te ontvangen, omdat er bij ons allebei
acceptatie en respect is en de ander zich bij ons veilig voelt. Als we liefdevol aan een relatie werken
zullen de problemen daarin ook afnemen.
Zo’n fundament van liefde en begrip kan het best worden gelegd in tijden dat er weinig problemen in de
relatie zijn, en het probleem van vandaag is dan ook soms een gevolg van onze nalatigheid van gisteren…
Maar het is nooit te laat om aan een relatie te bouwen, en liefde en vergeving zijn de belangrijkste
bouwstenen! Echte liefde is niet zoetsappig, maar voelt zich verantwoordelijk voor anderen, en kan
daardoor soms zelfs streng zijn…
Liefde let ook niet op wat er uit een relatie te halen valt, maar durft te geven (Hand.20:35; Ef.4:32;
Kol.3:13; 1Joh.4:7-8,20-22). Je kiest daarvoor, net als voor vergeving - niet omdat de ander dat verdiend
heeft, maar uit genade, net zoals Jezus ook jou liefheeft en vergeeft.
B. Blijf kiezen voor vergeving. Jezus was tegen de zonde, maar had de zondaren lief (Rom.15:7). Hij
stierf zelfs in hun plaats om de verbroken relatie met God weer mogelijk te maken. Hij vergaf! En als
andermans fouten naar ons idee toch echt objectief waar zijn, juist dan is onze vergeving nodig…
Als we vergeven laten we bitterheid niet meer toe in ons hart, en rekenen we anderen het kwaad niet aan dat werkt negatief in de relatie met die ander. Ook al worden die dingen nooit uitgesproken, we schaden
toch hun blijdschap en ook onszelf ermee.
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Kies er ook voor om je niet gekwetst te voelen. Als we niet verbitterd worden, maar de ander accepteren
in zijn verwonde en onvolmaakte staat (hoeveel tranen die ons ook kost), leren we echt te vergeven. We
kunnen gemakkelijker vergeven als die ander iets per ongeluk deed, of zelf naar ons toekomt; maar veel
mensen durven dat niet en duwen het weg… Maar juist als de fout duidelijk bij die ander ligt, is onze
vergeving pas echt hard nodig! Onthoud dit de ander niet, ook al er nog pijn in je hart, en is er nu nog
geen verbetering te zien.
De Bijbel vraagt ons de ander te vergeven, en zelfs om onze vijanden lief te hebben (Mat.5:44; 6:14-15).
Blijft de zondige situatie in het leven van de ander, blijf dan bidden om veel liefde in je eigen hart, en om
het werk van de Heilige Geest in het hart van die persoon. Dat is altijd een goed gebed, ook al begrijpen
we niets van zo iemand. God kent echter de harten, en de nood die er is. Als de Heer je die liefde en
acceptatie heeft gegeven, kun je bidden om een kans de dingen uit te praten, en die ander waar nodig te
vermanen. Vergeving en liefde zijn een keus van onze wil; onze gevoelens volgen vaak pas veel later,
maar komen door die voortdurende wilskeus wel veel makkelijker op orde.
C. Durf het los te laten. Als herstel van de relatie wat langer duurt, blijf dan vergeven maar laat het
verdere werk aan God over en probeer het niet zelf te doen door bv. aan de relatie te peuteren of een
herstel te forceren, terwijl de ander daar nog niet klaar voor is. Wonden hebben reinheid en rust nodig;
peuteren maakt dat het herstel langer duurt! Wacht op Gods tijd; laat het los, laat het rusten. Geef die
ander aan de Heer over, zeg Hem dat je je er geen zorgen meer over wilt maken. Vertrouw Gods werk
met die ander, Hij verlaat niet wat zijn hand begon!
Klamp je verder niet vast aan een bepaalde relatie, want dan kan het een afgod worden. Het doet soms
pijn om mensen voor langere tijd los te laten, maar dat kan voor hen gezond zijn. Geef de ander als het
ware weg, aan God! Bind je ook niet vast op het probleem, maar maak jouw relatie met God de prioriteit
en niet die met een mens. Besteed in deze tijd liever veel aandacht aan de verdieping van de relatie met de
Heer, wees rijk in Luk. 12:13-21 Hem. Mensen stellen veelal teleur, maar de Heer niet!
In een heel pijnlijke situatie had ik eens grote moeite om een bepaalde persoon te vergeven. Telkens weer
moest ik daar aan denken, ook al wilde ik het niet. De Heer liet me toen zien, dat ik daarvan alleen los
kon komen door volledige vergeving. We vergeven de ander immers niet omdat we hem “excuseren”,
maar omdat er echt iets fout is gegaan! Toen ik met Gods hulp echt had vergeven, was het daarna alsof
de Heer Jezus tussen mij en die persoon in ging staan, zodat ik die in gedachten niet meer kon zien. De
zonden van die persoon waren zo “bedekt” door de Persoon Jezus... Als ik dan toch weer aan die ander
dacht, zag ik Hem alleen, en wist ik: Hij is met die persoon bezig, maar dat is niet mijn taak - ik mag
mezelf op de Heer Jezus werpen in deze situatie.
God wil de ander (net als ons) vergeven, redden, en genezen; niet veroordelen (Joh.12:47). Hij is uit op
herstel van de zwakheden en zonden van die ander. Hij is ook uit op het herstel van onderlinge relaties, op
eenheid in zijn lichaam. Hebben wij Gods Vaderhart voor hem of haar al ontvangen, zegenen we die
ander met zijn onvolmaaktheden, en ook in dat wat God ondanks alles tóch aan het doen is?
Laat God je eigen emoties daarin genezen, breng je lasten bij Hem, en gebruik deze tijd om je kracht te
vinden in de Heer en in de nieuwe dingen die Hij voor je heeft. Let ook eens op wat je allemaal nog hebt
aan mogelijkheden, zonder je blind te staren op een bepaalde relatie. Je kunt genieten van alles wat er wèl
is! Zoek die lichtpuntjes op, focus daarop, dan zullen ze groeien in je hart en zal het probleem zijn
scherpte verliezen of tenslotte zelfs uit je gezichtsveld verdwijnen…
Soms kunnen we door de eigen pijn de relatie met de ander niet goed aan. Dan kan het goed zijn, ons een
tijdje wat op de achtergrond te houden. We hoeven onszelf niet te forceren; maar we hoeven ook niet te
vluchten voor de pijn. In zo’n situatie kunnen we in ons zoeken naar oorzaken en naar echte genezing om
hulp vragen, en onze relatie bespreken en doorbidden met een vertrouwd raadgever die weet te zwijgen.
Sommige dingen hebben veel tijd nodig om te genezen. God neemt die tijd met ons, maar ook met de
ander! Hij werkt niet vluchtig maar grondig; laten we Hem maar niet in de weg lopen door dingen te
zeggen of te doen die Hij op dat moment niet van ons vraagt. Dat brengt ook ons rust.
Laat je dus door Hem leiden in deze dingen. Dring je niet op terwijl de ander de relatie niet goed aan kan
of jou op dit moment minder waardeert; je bent daarvoor te kostbaar, en je tijd kan beter worden gebruikt.
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Ook Jezus drong zich nooit aan ons op in zijn verlangen om de relatie met ons herstellen, terwijl dat toch
net de reden was waarom Hij op aarde kwam! Misschien heeft die ander in zijn pijn andere contacten
nodig om in alle objectiviteit goed iets kunnen ontvangen, totdat hij of zij helemaal genezen is. Wel
kunnen we ons altijd laten leiden door verzen als Rom.12:18-19, 13:8; Ef.4:31-32; 1.Pet.2:19-23, 4:12-19.
6) Zegen de ander in je hart, en bid om Gods zegen
Juist ook als iemand zich onvriendelijk of vijandig opstelt, is het zo nodig die ander Gods zegen toe te
bidden en te vergeven (Luk.6:27-31; Mat.5:43-48; Rom.12:14-21). Laat geen enkele bitterheid je hart
binnendringen, en draag de persoon op aan Gods liefdevolle aandacht. Vaak hebben mensen die zich
vijandig tegen ons opstellen het namelijk erg moeilijk met zichzelf! Juist dán hebben ze eigenlijk zoveel
behoefte aan liefde… Zelf merkte ik dat het erg effectief kan zijn, om onhoorbaar uit te spreken “ik kies
ervoor om je lief te hebben”, telkens als ik zo iemand tegenkwam. Iemand had me dat eens aangeraden;
het leek me eerst ongelooflijk dat dit zou werken, maar toen ik in een probleemsituatie dat toch een tijdje
probeerde, werkte het prima!
Waarschijnlijk ligt het daaraan, dat we telkens weer kiezen voor een positieve houding, en die ander
aanvoelt dat hij of zij ook echt ruimte heeft in ons hart. Het is dan net of je iets doorbreekt, en of anderen
dat voelen al horen ze je niet. Zo had mijn hart de juiste houding en bouwde ik aan iets positiefs, ook al
was de pijn bij mij nog niet weg. Als we veel aan Jezus’ voeten zitten, leert Hij ons die instelling van je
hart, en wat een zegenrijke relatie is. Ongemerkt komen we dan ook dichter bij die door Hem in liefde
geschapen ander.
We kunnen ook bidden, en God vragen om hen te zegenen, ondanks allerlei dingen die ze verkeerd doen.
Bid bijvoorbeeld: “Heer, zegen Uw werk in het hart van die ander, vergroot de plaats die U daar heeft”,
“Zegen hem/haar met Uw lieflijke tegenwoordigheid”, “Geef hem een diepe aanbidding voor U”, “Heer,
vervul deze persoon met hoop en blijdschap, en met Uw Heilige Geest”, “Wilt U de ander in alle pijn toch
de moed geven om bij U te komen”, “Laat deze mens zich bij U veilig voelen en vandaar uit ruimte
krijgen voor relaties”, “Heer, vervul uw prachtige doel met deze kostbare mens, geef dat alle
mogelijkheden die U daarin hebt gelegd gaan stralen voor Uw Koninkrijk”, “Maak hem tot zegen voor
anderen, tot een pijler in Uw kerk”, “Vermeerder Uw heerlijkheid door dit leven heen”, of gewoon “Heer,
geef die ander een fijne dag”.
Bij heel diepe problemen weten we vaak niet wat we bidden moeten, maar als de Heer ons een tongentaal
heeft gegeven kunnen we daarin bidden (Rom.:26-28); de Heilige Geest pleit dan door ons heen met
“onuitsprekelijke verzuchtingen”…
Zolang er een last op ons hart is door dat relatieprobleem, is bidden belangrijk- vooral ook als die ander
zich vijandig gedraagt. Misschien kon hij niet overwinnen in zijn strijd, omdat wij niet baden? We
bidden niet zozeer “Heer, overtuig die ander hoe fout hij was” (we laten het oordelen aan God over, en
het overtuigen aan de Heilige Geest; Rom.14:4,12; Joh.16:8), maar vanuit een positieve instelling die de
ander alle goeds toewenst zoals we dat ook zelf zouden willen (Mat.7:12; 22:39), en hem als het ware
overladen met zegen… Hoe meer we dat doen, hoe meer God ons hart kan voorbereiden voor soms
onverwachte situaties en taken in de toekomst. Willen we Hem vertrouwen dat hij Zijn werk afmaakt in
ons en in de ander?
Tenslotte kunnen we bidden, of God ons manieren laat zien om de ander ook praktisch te zegenen. Dat
kan zijn: een band plakken, helpen met de afwas, koffie halen of een boodschap doen. Wat het is doet er
niet zo toe; wel, dat we de mogelijkheden gaan zien die God geeft, om hen liefde te geven.
7) Handel in de “tegenovergestelde houding”
Overwin het kwade door het goede (Rom.12:21)… Dat wil zeggen: waar je kou ervaart, breng daar
warmte; waar men elkaar afbreekt, bemoediging en opbouw; waar hebzucht is, onbaatzuchtigheid. Dat is
een gevende, open houding, die ook “de andere wang toekeert” (Mat.5:38-48). Daarin leerde ik eens een
goede les, toen ik in irritatie een snibbige opmerking maakte tegen een Nigeriaanse medestudent op de
Bijbelschool. Hij reageerde daarop door grote voorkomendheid en vriendelijkheid - bv. door me als eerste
de suiker aan te geven - en de vurige kolen verzamelden zich op mijn hoofd. 0, wat schaamde ik me,
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onder zijn zachtmoedige reactie: liefde tegenover irritatie. Zijn voorbeeld van handelen in de
tegenovergestelde geest sprak luider dan duizend studieboeken. De Heilige Geest was aan het werk en
overtuigde mij!
A. Hoe kun je die “tegenovergestelde houding” leren? In plaats van te kijken naar de slechte dingen die
er in een situatie zijn, schrijf je op wat je aan goede dingen mist. Je kunt dan proberen om wat ontbreekt
door je eigen tegenovergestelde houding aan te vullen. Dat is vaak best moeilijk, maar kan een geweldige
doorbraak in Gods strijdperk worden… Ook is dit een uitstekende manier om onze eigen zwakheden op
dat zelfde punt aan te pakken, en positief in de situatie te leren staan! Een echte hulp daarbij is, als we op
zo’n punt onze eigen zonden uit het verleden bij de Heer Jezus gebracht hebben en dus op dat gebied
kunnen handelen vanuit Gods vergeving in ons eigen leven (en daardoor vanuit zijn autoriteit).
Nu een voorbeeld - laten we zeggen, dat het om het streven naar een positie gaat. Soms vraagt God ons,
de ander de eerste keus te laten, zoals bij Abraham, die bij de zo belangrijke verdeling van het land de
eerste keus aan Lot gaf die toen het beste deel koos (Gen.13). Maar Abraham werd daarbij door God zeer
gezegend! Als we God ons leven laten leiden, komen we vaak tot verrassende ontdekkingen…
De Heilige Geest wil ons die positieve instelling leren en vrijmoedigheid geven in de praktijk. Hij is de
Geest die werkelijk tegenovergesteld is aan de “geest van de wereld”. Het is dan ook goed, veel te bidden
om de vervulling met de Heilige Geest, die ons steunt en leert, hoe we met onvriendelijke mensen toch
liefdevol, hulpvaardig en voorkomend kunnen omgaan. Zelf deed ik daar eens erg mijn best voor tijdens
een vakantie, waar een teamgenote me voortdurend neerhaalde tegenover de groep. Dat deed pijn! Ik
besloot, eens echt te proberen om haar liefdevol te bejegenen, door bv. te vragen of ik iets voor haar kon
meenemen uit het dorp, of ze zin had om met ons groepje mee te gaan wandelen (al wist ik bijna zeker dat
ze toch niet wou), enz. En verbazend genoeg: het hielp! Later bleek dat ze thuis weinig aandacht kreeg,
steeds opstandig was, en dat juist daarom mijn houding en aandacht voor haar genezend werkten.
Mensen die vroeger weinig liefde ontvingen voelen zich sneller onveilig of bedreigd, en kunnen dan
agressief worden. We helpen hen vaak enorm door veel liefde te geven, en door hen (als daarvoor een
opening komt) te wijzen op de nooit falende Vriend die Jezus is.
B. We zullen eens oogsten wat we zaaien (Gal.6:7-9; 2Kor.9:6;Mat.26:52). Zaai dus, in plaats van
bitterheid en negatieve gedachten, veel liefde, vrede, vreugde enz. in de situatie. Om daarin een rein
kanaal te zijn voor de Heilige Geest kun je Hem te vragen om door je heen te werken (Gal.5:22-23). Stel
je dus steeds voor Hem open. Ook kan het helpen om je voor te stellen, hoe de Heer Jezus in zijn liefde
die ander ziet - wat Hij zou hebben gedaan in deze situatie - en dan nèt zo te handelen. Daar moet je vaak
wel bewust voor kiezen, want dat kost je wat! Vraag de Heer wat Hem in deze situatie eert. We hoeven
daarin geen waardering van mensen te ontvangen maar alleen van God, de enige Bron van al onze zegen.
Mensen reageren vaak niet uit onwil, maar uit onvermogen. De enige liefde die ze nu ervaren, is
misschien juist de onze! Ons goede voorbeeld kan enorm inspirerend werken, en is veel makkelijker te
volgen dan een goede theorie. Zo’n goed voorbeeld worden we door een hechte relatie met Jezus; als we
veel bij Hem zijn worden we naar zijn beeld veranderd (2Kor.3:5-6; Rom.8:29; 1Kor.15:49)! Een rein
hart is ook de beste voorbereiding om open te zijn naar anderen, en hen je echte aandacht te geven.
Het donker verdwijnt pas als je het licht aanknipt… Vechten tegen dat donker is ook niet nodig. God zal
voor ons strijden, als we zijn licht door ons heen laten schijnen. Zijn licht overwint! Stel je dus open voor
de Heilige Geest, en vecht niet tegen “vlees en bloed” (Ef.6:12; 2Kor.6:12; 1Petr.3:9). Besef dat óók die
ander te kampen heeft met de vijand van onze zielen, en jouw gebeden nodig heeft. God heeft de zondaar
lief, al haat Hij de zonde. Ook wij mogen die twee uit elkaar houden. Anders krijgt misschien ook de
verkeerde de schuld… We kunnen in zijn strijd die ander sterken en bemoedigen door ons gebed. Het is
ook goed te bedenken dat, naarmate we de geringste van onze broeders liefhebben (Mat.25:40,45; 5:44;
1Joh.4:20-21; 1Kor.13:5-7), wij eigenlijk Jezus liefhebben; en dat is een heel diepe tekst!
8) Blijf positief over de ander denken en spreken
Gods woorden brengen altijd leven, ze zijn gericht op onze opbouw en genezing, geven nieuwe moed en
perspectief; ze zijn waarheid en tegelijk een vrucht van de Heilige Geest. Laten ook wij zo aldoor het
goede in en voor de ander zoeken (1Kor.13:7; 2Kor.10:5; Ef.4:29; 1Petr.2:1; 4:11; Gal.5:22-23). Ga er
altijd van uit dat hij of zij het goed bedoeld heeft, en houd de relatie wat jou betreft open waar je kunt...
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Zo raken we gericht op de opbouw van die moeilijke persoon, het herstel van de relatie, en op het behoud
van zijn goede naam tegenover anderen.
Kijk ook eens naar wat Gods bedoeling is met hem of haar, vraag eens Col. 3:8-15
“Heer, hoe had U die ander bedoeld te zijn?” Denk vaak aan zijn of haar goede eigenschappen. Gods plan
met ieder mens is mooi! We zien deze persoon dan met het oog van geloof, hebben hoop voor die ander
en kunnen iets daarvan uitstralen; ook in ons gebed, dat die ander steeds meer gaat beantwoorden aan
Gods unieke plan, dat Hij ook voor hen heeft. Luk. 6:45
Waar het hart vol van is... (Luk.6:45; Kol.3:8-15; Mat.15:18-19; Flp.4:8). Ons spreken heeft alles ter
maken met wat we in ons hart denken - sterker nog, ons denken bepaalt ook onze emoties en de houding
van ons hart! Daarom is het zo belangrijk dat we ons denken rein en opbouwend houden, en de Heer
vragen ons daarin oplettend te maken. Juist in ons spreken over moeilijke mensen zal de houding van ons
hart naar voren komen. We weten dat we niet moeten roddelen over anderen. Tenzij in een noodzakelijk
en eerlijk pastoraal gesprek met een raadgever die kan zwijgen, kunnen we dus nooit negatieve dingen
over anderen zeggen. De Jakobusbrief heeft daarover veel te zeggen, o.a. Jak.3:5, 4:11, 5:9-12).
Als je negatief praat over de ander, kan dat een van de volgende dingen betekenen:
(a) Je weet jezelf nog niet echt veilig en geborgen bij God; het is dan bijzonder pijnlijk als een ander
mens jou niet accepteert. Je wordt dan zelf ook negatief.
(b) Je hebt nog niet volkomen kunnen vergeven. Bij heel diepe wonden is het soms nodig, om telkens als
de pijn oplaait in je hart opnieuw te vergeven. Vaak komen er in de loop der tijd steeds nieuwe
herinneringen boven waarvoor onze vergeving nodig is. Vraag daarom God om je zijn liefde voor die
ander te geven, en dank Hem dat je het ontvangt… Dank God ook dat Hij deze unieke persoon schiep,
met gaven en mogelijkheden die niemand op aarde in dezelfde combinatie heeft! Voor God zijn we
allemaal op hetzelfde niveau: op kniel-hoogte... We hebben allemaal zijn vergeving nodig, en voor Hem
zal eens elke knie zich buigen.
Tenslotte: laat geen roddel over anderen in je aanwezigheid toe. Wat je binnenlaat in je oren beïnvloedt je
denken over die anderen, het gaat naar de schuilhoeken van je hart, waar je er moeilijk vat meer op hebt.
Het boek Spreuken heeft hierover veel goede raad (Spr.18:8; 4:23; 11:13; 22:11; 24:17; 25:9-10).
9) Communicatie is het geheim van een goede relatie
Communiceren kun je leren. We oefenen dat ongemerkt elke dag, thuis in het gezin, op het werk, als we
leren in respect en belangstelling ook met andersdenkenden om te gaan. We hoeven hun mening niet over
te nemen om vrienden te zijn - beter is het, te zoeken naar gemeenschappelijke raakvlakken, als er soms
een verschil van mening over bepaalde zaken is. Ook het kind, als schepping van God, heeft respect nodig
bij de ontwikkeling van zijn eigen mening - zelfs al moet er wel eens vermaand worden. We kunnen
leren in het gezin liefdevol met elkaar om te gaan zonder lastige zaken te omzeilen. Dat kan door de deur
van je hart open te houden, en bewust te bouwen aan een fijne open sfeer in huis - zo worden we alvast
klaargemaakt voor het leven. Later, als moeilijke mensen op ons pad komen, kunnen we dan makkelijker
ook hen open tegemoet gaan, zonder van de eigen mening af te zien of die onder de tafel te duwen.
Hoe houd je de kanalen open bij moeilijk liggende relaties? Probeer het allereerst op het gewone vlak,
zoals een heel vriendelijke groet waarbij je de ander in je hart zegent (dus niet die ander uit angst gaan
ontwijken - dat kan soms verkeerd worden uitgelegd: nl. als gebrek aan liefde). Als er wat ruimte is, maak
dan een praatje over het weer, of bied eens praktische hulp aan. Fijngevoeligheid is nodig, om te zien of
de tijd ervoor rijp is, hoever je kunt gaan, en of de ander openstaat voor een vriendelijk woord. Wat nog
wel eens wil helpen, is: de ander waarmee je niet goed kunt opschieten eens om hulp of raad vragen, een
“gunst” van hem vragen. Hij beheerst dan zelfde situatie, die daardoor minder bedreigend is - en je hebt
dan een reden om achteraf een bloemetje (een mooi bloemetje!) te komen brengen.
Maar wat doe je, als een relatie ècht niet wil vlotten? Als de ander jou niet mag en al je vriendelijkheid
niet helpt, of als er iets moeilijks is voorgevallen? Dan is het toch goed om (na hem of haar in je hart te
hebben vergeven en ervoor te hebben gebeden) naar de persoon toe te gaan om de dingen uit te praten.
Vlucht niet voor die ander weg (behalve als hij jou lichamelijk of geestelijk kwaad zou kunnen doen).
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Wacht maar niet af tot die ander komt, maar ga als de situatie het toelaat zelf! Mat.5:23-24 gaat over een
situatie, waarin die ander iets tegen óns lijkt te hebben, ook al hebben wijzelf niets tegen hem. Naar de
ander toegaan is een moeilijke stap, maar kan geweldig effectief zijn. Beschuldig de ander daarbij niet
(wat weet je van zijn hart en problemen?), maar vertel alleen van je eigen pijn, en vraag zijn hulp daarin.
“Houd het bij jezelf”, zoals dat heet… Luistert de ander, dan is dat een eerste stap naar herstel. Wil de
ander er niet aan, blijf dan voor de persoon bidden maar dring je niet op. Ook kun je naar een leider gaan
om te bemiddelen, maar doe dit pas nadat je het eerst zelf hebt geprobeerd, en in alle vertrouwelijkheid
(Mat.18:15-22). Je doel is het herstel van de relatie, en zéker niet het kapotmaken van de goede naam van
die ander. Ook al had jij zo vreselijk gelijk...
De beste communicatie gaat in een gesprek, ook als je elkaar eens onvoorbereid tegenkomt en dus niet
hebt zitten piekeren over wat je moest zeggen. Als de houding van je hart naar die persoon positief was,
zal dit er ook vast en zeker uit komen. Het is de goede wil die telt, niet zozeer de pijnlijke gevoelens die
er nog zijn - daar leren we overheen te stappen. We handelen als Christen uit overtuiging, niet vanuit
gevoelens!
Iets wat we beter kunnen vermijden is: een negatieve, waarschuwende brief schrijven. De brieven in het
Nieuwe Testament zijn allereerst vol bemoedigingen, zelfs al waren er misstanden in de kerk en kwamen
er hier en daar vermaningen in voor; ze kwamen allemaal voort uit veel gebed en respect voor wat God al
in de ander gedaan had. Ook al zijn onze waarschuwende brieven nog zo goed bedoeld, de ander kan dat
uit onze stem en gezichtsuitdrukking dan niet aflezen, en vat deze dingen vaak heel zwaar op (veel
zwaarder dan we bedoeld hadden). En lang nadat de dingen dan persoonlijk zijn uitgepraat, blijft dat stuk
papier nog bestaan, om op onverwachte momenten weer oude wonden open te halen…
Beter is het, als je zoiets per ongeluk gedaan hebt, om vergeving te vragen en bv. de brief terug te vragen
en voor de ogen van de ander te verscheuren - ook al vind jij dat alles wat erin stond waarheid was en
goed was bedoeld. Maar God kan er niet doorheen werken, als de ander er geen liefde in leest en zich dan
al gauw bedreigd en aangevallen voelt - hij kan het dan niet echt “ontvangen”. De Heilige Geest is het,
die overtuigt; niet de duidelijkheid van onze brieven. Onze liefde en ons positieve voorbeeld helpen de
ander, niet onze waarschuwende pen. Als iemand die makkelijk de pen hanteert, heb ik dit door veel
schade en schande zelf moeten leren, en ik hoop dan ook dat de lezer hiermee zijn voordeel doet!
10) Laat God je vrienden kiezen
Al is een relatie hersteld, dan hoeft dit nog niet altijd uit te lopen op een hechte vriendschap. We hoeven
dit onszelf niet te verwijten! Sommige mensen liggen elkaar wat minder, of hebben totaal andere
inzichten. Laten we hen vooral respecteren daarin (ze hebben misschien waarheden ontdekt die voor ons
nog verborgen zijn, of ervaringen doorgemaakt die ons bespaard werden). We kunnen het er immers over
ééns worden, dat we van mening verschillen? Als iedereen hetzelfde denkt, leren we ook niks van elkaar.
Laten we maar aan God vragen wie Hij als vrienden op ons pad brengt, waar we dan wat meer tijd aan
besteden dan aan de meeste mensen om ons heen, en waar we bij problemen in vertrouwelijkheid naar toe
kunnen gaan. En verder kunnen we alle mensen open tegemoet treden, de deur voor hen open zetten, en
hen van ganser harte liefhebben. En soms, ja soms, worden mensen van wie we dachten dat ze ons niet
lagen de allerbeste vrienden, waar je door dik en dun op kunt vertrouwen omdat je in een gezamenlijke
strijd iets van hun hart hebt mogen zien …
11) Wees een vredestichter
Kies altijd voor het goede in je houding naar anderen (Mat.5:7-9), en laat nooit bitterheid toe in je hart.
Als je het moeilijk hebt in relaties, laat dan liever de Heer Jezus steeds weer toe in je gevoelens. Hij wil je
als kind van God een vredestichter maken. Vergeving en gebed zijn de belangrijkste bouwstenen op weg
naar de vrede. Problemen gaan voorbij, maar onze keuzes van vandaag bepalen je houding van morgen,
en onze gevoelens van overmorgen! Ze zijn bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van ons karakter
en voor ons verdere leven…
Hoe we vandaag met relaties omgaan komt voor een groot deel door onze keuzes van vroeger; misschien
moeten we op sommige van die keuzes terugkomen (“die persoon ligt me niet”, “ik houd niet van dit
soort types”, enz.). Hoe kwam je tot zo’n negatief oordeel - lijkt die persoon op iemand uit het verleden
die je nog niet hebt vergeven? Dat kunnen we dan alsnog doen! Ook je gevoelens kunnen dan veranderen.
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Vergeving is het belangrijkste ingrediënt voor ons herstel en dat van onze relaties. Dat helpt ook om zelf
wat makkelijker in de omgang te worden voor anderen. Gebruik daarnaast de tijden dat het goed gaat in
relaties met de mensen om je heen, om daaraan verder te bouwen. Dan groeit er een goed fundament en
zal de relatie niet zo snel kapot gaan; of als er iets mis gaat, dan is het vertrouwen en de communicatie
sneller hersteld. Let verder eens op, welke goede dingen andere mensen laten zien in relaties; schrijf ze
open leer van hen! Zo kun je zelf door hun voorbeeld leren, die goede kwaliteiten óók te ontwikkelen.
Schrijf verder eens op hoe jij het liefst je relaties zou zien, en probeer dit naar anderen toe in de praktijk te
brengen (de “Gouden Regel”; Mat.7:12).
Onzelfzuchtigheid zal je helpen om op de ander gericht te zijn. Dien de ander (Rom.15:1-9), wees gericht
op zijn welzijn, wees een zegen - ook praktisch. Dat kost ons echt wat, maar het leert ons wel enorm veel
in de omgang met mensen. Laat je gedrag niet voortkomen uit vleierij, maar uit een echte wens om die
ander te zegenen. Daar kunnen we voor kiezen, daar kunnen we om bidden. Al doende zal er in ons hart
iets veranderen! De ander zal op den duur best aanvoelen of onze motivatie zuiver is, en zal ons dan
makkelijker vertrouwen. Ook helpt het hen, als we zelf eens onze zwakheden laten zien, hulp vragen, de
minste willen zijn, onze zonden belijden. Anderen durven dan ook eerder uit hun gevechtsharnas te
stappen en Jac. 5:16 open met dingen voor de dag te komen, zodat we hem of haar ook weer bij hun
relatieproblemen kunnen helpen. Een echt contact van hart tot hart, dat is Gods doel voor al onze relaties!
De volgende Bijbelhoofdstukken zijn o.a. goed om te lezen bij relatieproblemen:
Mat.5-7; Joh.17; Rom.12-16; Gal.6; Ef.4-6; Flp.4; Joh.17; Kol.3-4; 1Thess.5; 2Thess.3; 1Tim.5-6;
2Tim.3-4; Tit.2-3; Heb.12-13; Jak.3-5; 1Pet.2-5; 1Joh.1-4.
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9

Raad op de weg naar echte vernieuwing

God heeft een doel met ons: dat we steeds meer op zijn Zoon de Heer Jezus gaan lijken, en dat Hij een
vriendschapsrelatie met ons heeft, zoals Hij dat al had met de mens had vóór de zondeval. Daarvoor
hebben we vernieuwing nodig - en dat is niet te moeilijk! Toch kunnen we het niet in eigen kracht; geen
methodes of hard ploeteren kunnen dat bij ons bewerken. Maar gelukkig: Hijzelf wil het in ons doen, met
zijn hulp en kracht! En Hij komt als we ons hart voor Hem openzetten…
Onze overwinning ligt in de vergeving van onze zonden (Kol.1:14; 1Kor.3:10-12), in een door Jezus rein
gewassen, vredig geworden hart. Dat is haalbaar voor iedereen - neem niet genoegen met minder!
Onze Heer Jezus Christus maakte het mogelijk doordat Hij de straf, die wij verdiend hadden voor al onze
zonden, zélf op zich nam en uit liefde in onze plaats leed en stierf… Wij kunnen nu rein voor God staan,
als echte kinderen van God, en dat is nu ons levensfundament!
Hoe bouwen we daarop verder, vanuit ons “nieuwe leven” in overgave aan Hem? In de eerste plaats wil
de Heer Jezus, die nu in ons hart woont, Zelf door ons heen werken. Eerst waren we vol van onszelf; nu
zijn we vol van Hem! En ook de Heilige Geest wil ons vervullen en bekrachtigen als we Hem daarom
vragen. Als we kracht en inzicht tekort komen, mogen we daar telkens weer om bidden. Het gaat er om,
dat God in ons meer en meer ruimte krijgt door een groeiende gehoorzaamheid aan Hem (Joh.3:30).
Een prachtig vers daarover is Rom.12:2 - we worden veranderd door de vernieuwing van ons denken!
Hoe dat kan? Hopelijk heb je daarvoor iets aan het volgende:
1) Let eens goed op je gedachten
Ik herinner me nog goed dat ik eens door de stad Arnhem fietste, denkend aan de mogelijkheid, ook in
gedachten te kunnen zondigen (Ps.139:1-2; 66:18; 1Kron.28:9; 1Kor..3:19-20). Daden, woorden - het
was allemaal zo zichtbaar, dat je daarin zondigen kon was duidelijk. Maar gedachten, hoe onzichtbaar
ook, waren toch zichtbaar voor God! Zo mijmerend op de fiets kon ik maar één oplossing vinden: vanaf
nu zou ik elke gedachte gaan toetsen op zuiverheid, er als het ware een “agent” naast zetten. Ik aarzelde
nog wel even - was ik nu bezig heel extreem te worden? Ik was toen in een wat wettische fase, en had
nog niet geleerd dat ik de Heilige Geest kon vragen mij erop attent te maken als een gedachte niet
deugde… Maar toch had ik een belangrijke sleutel gevonden - en een andere oplossing vond ik niet, dus
het besluit was genomen. Het steeds opletten bleek wel een wat vermoeiend karwei. Want in mijn hoofd
verdringen zich altijd de gedachten, zoals de vele ingrediënten in een hotelkeuken, of zoals de mensen in
een drukke stationshal. Het is er een komen en gaan van ideeën en opwellingen.
Toch werd dit besluit al gauw een rustige gewoonte, die met hulp van de Heilige Geest inderdaad een
radicale omwenteling bracht… Want in ons denken ligt immers de oorsprong van ons doen en laten, van
ons interpreteren van de gebeurtenissen om ons heen. Daar maken we plannen en nemen we beslissingen;
daar wordt ons karakter, onze toekomst gevormd. Daar vormen zich, hoe ongelooflijk het ook klinkt,
zelfs onze gevoelens!
Ons denken is als een “keuken”: de voedingsbodem van ons leven. Daar wordt van alles bekokstoofd,
daar in ons denken ook gooit de vijand roet in het eten door ons aan te klagen, en klagen we soms ook
onszelf aan… Maar de Bijbel zegt, “toets alle dingen, en behoud het goede” (1Thes.5:21-22; Gal.6:3-4;
Hebr.4:12-13)! Zo leerde ik met vallen en opstaan, niet zomaar alles te accepteren wat in me opkwam,
maar mijn gedachten te toetsen en zo “krijgsgevangen” te maken (2Kor.10:5; Ps.19:15) - en die dan onder
de gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Hoe - dat zien we verderop.
Juist voor ons denken, de oorsprong van ons handelen, hebben we vaak minder aandacht - niemand ziet
immers de zonde die daar ligt? Hoeveel wantrouwige of onreine gedachten komen er niet in ons op,
hoeveel gedachten die het kwaad goedpraten of de waarheid verdraaien - al is het maar een klein beetje,
“om bestwil”. Toch heeft de Bijbel veel over ons gedachteleven te zeggen (Ps.139:23-24; Mat.15:19;
Ef.4:17-24). En wat had ik er in het begin een last mee, om mijn door de jaren heen scheef gegroeide en
zondige gedachtenpatronen steeds weer in Gods licht te brengen, en Hem om vergeving te vragen!
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Het is makkelijker te werken aan wat zichtbaar is: de goede indruk die je maakt door je op een bepaalde
manier voor te doen. De anderen zien immers niet wat je denkt… Maar God ziet het wel, en veel daarvan
is nutteloos en soms zelfs rechtstreeks zonde! Dus: hoe ziet het er in de keuken van jouw gedachten uit hangen er vieze plaatjes aan de muur? Dan zal er weinig concentratie zijn bij het echte koken. Is het er
een smeerboel? De kwaliteit van het eindproduct zal er onder lijden, en is slecht voor de gezondheid. Zijn
de ingrediënten winstbejag, eerzucht, of ongeloof? Ook dan wordt het koken een last in plaats van een
lust. Welk recept wordt er bereid: “liefde voor de Heer’, “zegen voor anderen” of “een potje egoïsme en
eigenbelang”? Misschien is er zelfs bitterheid, jaloezie en haat; dat zijn akelige ingrediënten, en die
geven een nare smaak aan de gerechten. Zo komt er weinig creatiefs meer uit de keuken.
Of misschien wordt het, zoals vroeger bij mij, een al te strakke orde, een pijnlijke netheid waarin niemand
meer gezellig en lekker kan koken. Dan is de wet de baas - of ben je misschien een perfectionist? In eigen
kracht kunnen we immers geen orde scheppen, ook niet in ons denken. Maar wat we wel kunnen doen is
de Heer Jezus in ons hele denken toelaten, en de heerschappij aan Hem overgeven! Dan wordt onze
“gedachtenkeuken” een door Hem steeds weer gereinigd plekje waar het goed toeven is, waar heerlijke
dingen ontstaan, waar een zegen van uitgaat naar de ander toe. Daar kan de Heilige Geest werken…
God verlangt er naar dat ons denken, als de” keuken” van ons leven, iets goeds produceert: een heerlijke
geur (blijdschap, dankbaarheid, vanuit het contact met Hem), voedsel voor het herstel en de verfrissing
van je eigen leven, en voor de geestelijke honger van anderen. Dat kan met als ingrediënten de vrucht van
de Heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld ... (Gal.5:22-23). Ja, we hebben de kracht van de Heilige
Geest erbij nodig, en God weet ook dat we zwak zijn. Maar Hij heeft de oplossingen!
2) Laat je denken steeds opnieuw door God reinigen
Een voorbeeld: wat doe je met onreine gedachten…. (zie vooral ook Appendix pt.3). We kunnen onze
“gedachtenkeuken” zelf niet echt schoon krijgen, maar wel kunnen we de Heer Jezus steeds weer binnen
laten en Hem om vergeving vragen voor zondige gedachten die in ons zijn opgekomen. Hij wil al die
zondige gedachten vergeven, en zal ons dan ook reinigen van alle ongerechtigheid (1Joh.1:9). Zo krijgen
we dan een gezonde basis voor een vernieuwd gedachteleven. Hij weet uit wat voor machteloosheid je
soms handelt, en ook waar jij vaak wèl zelf verantwoordelijk was! Een goede toetssteen is Flp.4:8, dat we
liefst uit het hoofd kunnen leren... Alleen al dit ene vers ook toe te passen, is van strategische betekenis
voor de vernieuwing van je denken en je leven! Het laat je ook iets zien van Gods prachtige karakter, en
van zijn gedachten over ons (Jer.29:11; Jes.55:7-13).
Essentieel voor je innerlijke vernieuwing is, dat je zeker weet dat je zonden vergeven zijn. Wéét je dat ook
echt? Breng je ook nieuwe zonden bij de Heer Jezus zodra je ze opmerkt? Het is zo belangrijk om die
vergeving ook voor jezelf bewust te accepteren, en te denken: God heeft me vergeven, het staat in zijn
Woord! (1Joh.1:9; Mark.2:10; Kol.1:13-14; Rom.4:5-7; 8:1) Het heeft een diepe genezende invloed op je
denken, dat je weet dat je rein bent gewassen door het bloed van het Lam! God vergeeft ons door Jezus’
offer zó volkomen; en Hij denkt er dan niet meer aan. Denk je dan ook over jezelf als “rein-gewassen”
(2Kor.5:17; Joh.15:3-6), of zie je jezelf nog door die akelige ouwe bril? Ook hier doet gehoorzaamheid in
je denken wonderen voor je gevoel van eigenwaarde, en voor je openheid naar God… Je bent door die
open relatie met Hem “in Christus” en “een nieuwe schepping”.
Er is door Jezus een nieuw fundament gelegd in ons leven, voor een nieuw leven samen met God. En
telkens als je weer struikelt mag je weten, dat door vergeving te vragen je gewoon op die nieuwe weg
verder mag wandelen, met een open hart naar die liefhebbende God de Vader. Zo blijf je “in Christus”,
als rank aan de Wijnstok (Joh.15:4-6; 1Kor.1:30-31;2Tim.4:8;Ps.51:10). De heiliging waarover de
Bijbel spreekt is: de afwassing van zonden zodra we die onderkennen, en de groeiende liefde tot de Heer.
Hij wil je een nieuw hart geven en je vervullen met zijn Heilige Geest (Hand.1:8; Gal.5:16-18) om je
daarvoor de kracht te geven.
Door de vergeving van je zonden heeft de Heer Jezus ook je relatie met God hersteld, en die kan steeds
hechter worden. Blijven we bij de vergeving staan of lopen we verder, naar de Hemelse Vader toe, nu
Jezus voor ons de weg naar Hem heeft vrijgemaakt?
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3 ) Breng elke gedachte onder de heerschappij van Christus - 2 Cor. 10.5

Je kunt ook in je denkwereld volledig gehoorzaam zijn aan de Heer - maar niet door je eigen
gepeuter! Misschien ben je heel negatief over je eigen denken, maar God heeft er een oplossing
voor. Hij is zo goed en barmhartig, heeft je zo lief. Zelf nam ik in het verleden dus een stap van
toewijding, toen ik besefte dat de mens kan zondigen ook in zijn gedachten. Al was het zoals ik
al schreef een wat wettische fase, waarin ik me voornam om naast elke gedachte een soort agent
te zetten, en te bekijken of die gedachte wel goed was, toch werd dit uiteindelijk een enorme
zegen. Het heeft me geleerd, dat ik verantwoordelijk ben over wat ik in mijn gedachten toelaat
(1Kron.28:9), en dat bracht uiteindelijk meer diepgang, stabiliteit en overwinning.
Niet alles wat ons te binnen schiet aan ondeugdelijke gedachten laten we ook bewust toe. Een
bekend gezegde is, dat we er niet verantwoordelijk voor zijn als er vogels om ons hoofd vliegen,
maar wél als we hen een nest op ons hoofd laten bouwen (ingaan op verkeerde gedachten, en
ermee verder denken). Als zo’n gedachte dus komt aanwaaien, zijn we wel zelf verantwoordelijk
voor wat we ermee doen! Dan is de oplossing: ga ermee naar de Heer, vraag Hem vergeving.
Waar komen gedachten nu eigenlijk vandaan? Als kind vroeg ik me dat al af… Onze hersens
werken ingewikkeld, maar voor mezelf beperkte ik de afkomst van gedachten tenslotte tot:
A. Dingen die “vanzelf” komen, en me schijnbaar zonder reden te binnen schieten (vanuit
mezelf, of door God, of de vijand van onze zielen) - dingen die ik dus niet bewust heb bedacht of
toegelaten. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een slechte gedachte die ik me niet van vroeger kan
herinneren, een impressie die komt aanwaaien, of allerlei dromen. Het zijn ingrediënten die ik
niet zelf heb besteld voor mijn “gedachtenkeuken” en die ik dus vrijmoedig terugstuur, tenzij het
een geschenk van de Hemelse Vader is! Voor zulke niet zelf bestelde gedachten-ingrediënten
ben ik niet verantwoordelijk, tenzij ik ze aanvaard en er in gedachten op voortborduur.
Als ik dus bedorven “gedachten-ingrediënten” herken, neem ik er direct afstand van en stuur ze
de laan uit; ze zouden anders het recept grondig bederven. Van gedachten die niet verkeerd zijn
kies ik wat bruikbaar is om te bewaren en zo nodig op door te denken. Het duurt soms even,
voordat zulk “oplettend denken” een gewoonte wordt. Maar het is een heerlijk gevoel om te
kunnen uitkiezen wat je wilt toelaten, en wat je kunt wegmikken in het vuilnisvat! Misschien
hebben we vaak gebeden om Gods leiding in de stappen die we nemen op ons levenspad. Ook
onze gedachten horen daarbij! Staan we open om alleen dát te denken waar Hij achter staat? Het
kan in ons een vaste beslissing worden: “Ik kies ervoor alleen dát toe te laten in mijn denken wat
Gods goedkeuring heeft, waarin zijn welbehagen doorklinkt, wat zuiver is en opbouwt”.
Vechten tegen verkeerde gedachten is niet de weg... Wel helpt het om vastbesloten aan andere
dingen te gaan denken, door bv. iets constructiefs te gaan doen. Als verkeerde gedachten toch
aanhouden helpt het, God om vergeving te vragen en ons denken aan Hem over te geven. We
kunnen bijvoorbeeld bidden: “Heer, ik wil U vragen of U mijn gedachten opnieuw wilt vormen,
ik geef mijn denkwereld ook vandaag weer helemaal aan U over.” Soms komen er gedachten die
kennelijk uit de boze zijn. Neem er dan afstand van, en als dat niet lukt: bestraf de boze; bv.
door te zeggen “Ga weg, ik ben van Jezus!”. Je zult dan ervaren, dat zulke gedachten hun kracht
gaan verliezen. Voor de naam van Jezus, in geloof uitgesproken, moet de vijand wijken.
B. Dingen die opkomen uit herinneringen en gevoelens - dus uit vroegere ervaringen, ook al was
mijn interpretatie daarvan niet altijd goed of zelfs zondig - dingen waar ik dus een gedeeltelijke
verantwoordelijkheid voor heb. Ik kan dan bij negatieve gedachten en gevoelens de Heer vragen
om me duidelijk te maken, waar ik iets niet goed heb gehandeld of geïnterpreteerd (Mat.7:1-5;
Mark.11:25-26). Misschien heb ik mensen van vroeger verkeerd beoordeeld of niet vergeven.
Ik zit daar dan nog een beetje aan vast!
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Je denkt bv. bij een eerste ontmoeting, “wat een nare man, hij doet me denken aan Piet”. De
oplossing is dan: die Piet van vroeger zijn zonden te vergeven, zodat we ook anderen die op hem
lijken onbevooroordeeld tegemoet kunnen treden (zonder hen te vergelijken met mensen die ons
vroeger iets hebben aangedaan). Of: “daar komt Jan aan, hij zal me wel weer pesten” (wat niet
waar is). Vergeef dan Jan, voor die oude pesterijen. Vergeving is zo’n machtig wapen! Het kan
je relaties herstellen… Alleen door Jezus’ bloed kunnen we immers echt schoon schip maken in
ons hart. Vaak weten we ook weinig van de motieven van anderen, maar God weet het wel en
Hij heeft ze nog steeds lief. Wij kunnen er voor kiezen om dat ook te doen. Want ook liefhebben
is een keus van je wil; emoties komen meestal pas veel later...
C. Dingen die ik zelf “bedenk” (met zelf gemaakte of toegelaten denk-ingrediënten ben ik aan
het werk in de keuken van mijn gedachten); bv. doordenkend op wat ik al eerder heb toegelaten
in mijn gedachteleven (door ervaringen, opvoeding, TV, bibliotheek, vrienden). Daarvoor draag
ik dus duidelijk verantwoording. Juist hier ligt een belangrijk terrein om je oude zienswijzen in
te ruilen, en de dingen te leren zien op Gods manier: door daar steeds weer voor te kiezen. Dit is
geen kleine taak, maar door er uit liefde tot de Heer veel aandacht aan te besteden wordt het
steeds meer een gewoonte, en dus steeds makkelijker.
Ook onderwerpen waarover we nadenken beïnvloeden ons. Juist daar kunnen we zo duidelijk
kiezen! Ons geheugen zit soms al zó vol rommel, dat het een uitdaging is om de resterende
ruimte te vullen met dingen die aangenaam en lieflijk zijn voor God. Zoals we zagen is Flp.4:8
een sleutel. Als we ons richten op al wat goed en zuiver is, heeft dat een genezende werking op
onze ziel. We hebben dan ook minder gelegenheid voor verkeerde gedachten...
Dit wil niet zeggen dat we onze ogen sluiten voor de wereld en niet naar nieuwsprogramma’s
kijken. Als we daarbij onze gedachten rein kunnen houden is het niet verkeerd om iets te weten
over de donkere tijden waarin we leven. We kunnen daarin een zoutend zout en een lichtend licht
zijn, en voor die moeilijke situaties bidden. Maar focus daar niet teveel op,en houd de balans in
het oog - anders zou je er nog depressief van worden! Als we onze gedachten teveel op negatieve
dingen richten, kunnen we ons innerlijk evenwicht en onze blijdschap in de Heer wat kwijtraken,
door alle nood om ons heen. Voorzichtig maar…
4) Ga na of je gedachten ook inderdaad waar zijn!
Het is belangrijk om op te letten, of gedachten over jezelf, en ook over anderen, de wereld etc.
waar zijn. Of zijn ze op (vaak gehavende en dus soms wat onbetrouwbare) gevoelens en emoties
gebaseerd? In mijn eigen leven was dat vaak wel zo: ik “voelde” de dingen gewoon zo aan en
leek niet in staat om uit dit negatieve patroon los te breken en de objectieve waarheid van Gods
woord te zien als “ook voor mij”. Mijn gedachteleven zag er toen als volgt uit:
MIJN GEVOELENS

MIJN GEDACHTEN

GODS WOORD
Met door moeilijke ervaringen en zonde onbetrouwbaar geworden gevoelens als leidraad,
vertelden die me dingen, die mijn gedachten als waarheid beschouwden. Gods woord kwam pas
achteraan, en klopte dan niet met mijn eigen impressies. Ik had daarom moeite God te geloven!
Mijn verwonde gevoelens legden zo een stempel op mijn gedachten, en die gedachten pasten dan
niet meer bij de waarheid van Gods woord, dat getuigt van zijn liefde, almacht en hoop. Het was
dan ook voor mij een ware ontdekking, dat Gods waarheid hoger is dan de mijne!
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Dat wil beslist niet zeggen, dat we ons verstand opzij zetten. Er zijn genoeg objectieve waarheden
om ons heen (in de natuur, in lessen op school, in gebeurtenissen zoals ze echt zijn, enz.) waarmee we ons
voordeel kunnen doen. Ik ben God ook erg dankbaar dat Hij mij een goed verstand heeft gegeven; Hij
heeft vast geweten, hoe hard ik dat nodig heb! Maar ook met verstandige gedachten redden we het niet,
om van akelige gevoelens af te komen. Toen ik tenslotte besloot, om gevoelens niet langer de eerste
plaats te geven, maar alleen Gods Woord, kwam de doorbraak! Dat laat het volgende schema zien:
GODS WOORD


MIJN GEDACHTEN


MIJN GEVOELENS
Zoals te zien is heeft Gods Woord nu de hoogste plaats; daarna het verstand waarmee ik Gods waarheid
begrijp en vasthoud… en die tenslotte net als David aan mijn ziel inprent (Ps.42:6,12; 43:5; 103:1-5),
zodat na een tijdje ook mijn gevoelens daarmee in de pas gaan lopen.
Nog eens terugkomend op die eerste ontmoeting waarbij ik dacht “wat een nare man, hij doet me denken
aan die-en-die”: als me dat nu overkwam zou ik denken “God heeft die man lief, maar ik ken hem niet
eens; en aan wie precies doet hij me eigenlijk denken? Waarom vind ik hem akelig - heb ik die persoon
van vroeger soms iets te vergeven?” Zo kunnen we ons denken aan Gods gedachten toetsen. Gods Woord
geeft dan richting aan onze gedachten, en onze gedachten brengen uiteindelijk onze gevoelens weer in lijn
met zijn waarheid en goedheid en liefde.
Accepteer dus geen halve waarheden of leugens over jezelf of anderen, ook al laten je gevoelens door bv.
oude interpretaties van vroegere ervaringen jou nu nog in de steek. God wil dat wij anderen vergeven
zoals Hij ook ons vergaf (Ef.4:32; Ps.107). Zijn waarheid over ons is en blijft goed tot in alle eeuwigheid!
Met God hebben we altijd een toekomst en hoop (Jer.29:11; Ps.40:18), ook al “voel” je je soms ellendig.
Als we leugens vasthouden omdat we onze gevoelens méér vertrouwen dan Gods woord (Jes.55:7-13),
kan de vijand in die leugens een achterdeurtje vinden om ons leven binnen te komen en zo proberen daar
zijn verwoestend werk te doen. Bedenk hoe je als kind bv. negatieve gedachten over jezelf ontwikkelde.
Hebben je ouders of leraren (mensen die gezag hadden) wel eens gezegd “Van jou komt niets terecht”, en
ben je dat toen gaan geloven? Is het een deel van je denkwereld geworden? Ga eens na welke leugens je
ongewild zo hebt toegelaten; allereerst over jezelf, maar ook over anderen, over God, en over de wereld.
Vaak zijn zulke verkeerde denkwijzen weggezakt naar het diepere gebied van je ‘gevoelens’ over jezelf.
Wat zeggen die gevoelens, waar zijn ze in strijd met wat je ergens best herkent als de nuchtere en
objectieve waarheid over jou? En hoe ga je daar dan tegenin?
A. Schrijf zulke gevoelens op een lijstje, en bid of de Heer je er nog meer wil laten zien. Zet daarbij de
andersluidende waarheid van Gods Woord er steeds achter. In mijn persoonlijke geval had zo’n lijstje er
ongeveer zó uitgezien:
EIGEN ONWARE GEDACHTEN

GODS GEDACHTEN OVER MIJ (BIJBEL)

(1) Ik voel me minder waard dan de
dan de meeste andere mensen; ik ben
niet de moeite waard…

God ziet me als kostbaar en hooggeschat
(Jes.43:4); Hij heeft me lief (Joh.3:16).
Ik ben zeker niet minder waard dan anderen,
en er is er maar één van mij!

(2) God is streng en niet te behagen.
Ik kan het toch nooit goed doen.
Laat maar zitten dus…

God is liefde. Hij is gekomen om mij een
overvloedig leven te geven (1Joh.4:7-12;
Joh.10:10-11; Ef.1:4-10). Hij heeft een welbehagen in mensen, en ook in mij! (Luk.2:14).
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B. Vraag God vergeving voor alle onware gedachten, die dus op leugens gebaseerd zijn, die je leven
soms zo moeilijk hebben gemaakt. Vraag Hem je te helpen die te onderkennen en te vervangen door zijn
waarheid, zodra zulke gedachten weer opkomen. Kies voor Gods gedachten, door een keus van je wil.
Het kan helpen om Bijbelverzen die je daarover opschreef uit het hoofd te leren, zodat je die waarheden
direct paraat hebt als je jezelf weer betrapt op het oude patroon van denken en voelen. Zo stel je je actief
teweer tegen de vijand, die ons wil neerhalen in de negativisme…
C. Neem extra tijd en gelegenheid om je nieuwe denkwijze te oefenen. In een bidstond vertelde ik eens,
hoe moeilijk ik het vond om in Gods goedheid te geloven. Mijn verstand wist het wel uit de Bijbel, maar
mijn gevoelens “pakten” het niet. Een anders nogal verlegen jongeman wees me zachtmoedig terecht:
“Clara, je gelooft een leugen!”. Dat was even schrikken - want ik moest toegeven dat dit waar was. Mijn
gevoelens geloofden in een moeilijke en ongenaakbare heerser, niet in een liefdevolle hemelse Vader!
Daar besloot ik iets aan te doen - heel mijn wezen wilde ik doordringen van de waarheid van Gods
goedheid, door Hem aldoor te danken voor zijn liefdevolle karakter, voor het feit dat Hij iets in me zag en
iets moois van mijn leven wilde maken, en Hem vergeving te vragen dat ik vroeger een leugen over Hem
had vastgehouden. Bij alle taken die zich daarvoor leenden (afwas, schilderwerk, wandelen, enz.) loofde
ik Hem voor zijn goedheid. - Dit “belijden door God te danken” heb ik dagenlang volgehouden, ook al
voelde ik op dat moment nog niets! De gevoelens over mijzelf en over God, die waren ontstaan door
lange tijd verkeerd over God te denken, waren veel trager en hadden een paar weken de tijd nodig om die
nieuwe waarheid in zich op te nemen en daarop te reageren. Maar naarmate ik me meer oefende in een
waarachtig denken op deze punten kwamen ook mijn gevoelens wat sneller mee!
D. Vraag de Heer, welke mensen en gebeurtenissen een rol speelden in het ontstaan van je onware
gedachten en negatieve gevoelens, juist ook als het al lang geleden was (zoals in je kindertijd). Bij mijn
verkeerde gedachten over God speelden jeugdproblemen met mijn eigen vader een rol; de vader die ik
nog niet ten diepste vergeven had.
Misschien liggen jouw moeilijkheden op een totaal ander vlak en zijn er andere oorzaken. Schrijf ze weer
op een lijstje, en vergeef de daarbij betrokken mensen heel bewust voor elke daad en elk pijnlijk detail dat
je je nog herinnert, met name bij dingen die jou nu nog veel pijn doen. Vergeving is een onmisbaar
ingrediënt voor je eigen innerlijke genezing! Pijn (en ook angst en woede) betekenen soms, dat er dingen
nog dieper vergeven kunnen worden. Je scheldt de ander iets kwijt - gratis; zoals de Heer Jezus ook jou
vergeven heeft - gratis…
Vergeef mensen gerust opnieuw, als je later (door het beter leren kennen van Gods goedheid en waarheid)
nog beter onder ogen ziet waar jouw en hun denken tekort zijn geschoten. Je zult merken dat die oude
pijn door te vergeven steeds meer wegebt. Je hebt het dan “weg-vergeven”. De zaak raakt dan steeds meer
in de echte “vergetelheid” zonder kunstmatig weggedrukt te worden. En dat is een heel goed teken…
5)

Neem de tijd om van Gods liefde te genieten en dank hem veel.

Als we de Heer beter leren kennen, genieten we meer van Hem. Ook als beginnend Christen kunnen we
voor Hem zingen, onze zegeningen tellen en Hem voortdurend danken voor al het goede dat er is door
Hem, ondanks de dagelijkse problemen in ons leven (Ef.5:20; 1Thes.5:16-18; Ps.139:17-18; Hebr.13:15).
En het beste is Hijzelf (Ef.1:3-14; 1Petr.1:3-5)! Neem eens de proef om een hele dag tijdens alles (niet
voor alles, sommige dingen zijn niet zijn wil!) Hem te danken, en als je kunt voor Hem te zingen. Dat is
ook als een bad van vernieuwing voor jezelf - je wordt doordrenkt met de waarheid van zijn liefde! En
door veel met Hem om te gaan in de stilte kan Hij met zijn liefde en heerlijkheid ons hart verlichten en
ons zo ook vernieuwen. Doordat we dan veel naar Hem kijken (Ps.34:6; 16:11; 2Kor.3:18; 4:6), gaan we
steeds meer op Hem lijken, en gaan we iets van die heerlijkheid weerspiegelen!
Als we ons zo op God en zijn heerlijkheid richten, is er steeds minder ruimte voor negatieve gedachten
(Rom.12:21). Die heerlijke verborgen omgang met God is voor elk van ons bedoeld (Ps.25:14); we
hoeven er niet als kloosterlingen voor te leven. Er is in ons hart een stil kamertje, dat we altijd met ons
meedragen en voor Hem apart kunnen zetten, ook in onze gedachten! We kunnen in stilte tot Hem bidden
tijdens een gesprek, en Hem danken onder ons werk, al autorijdend, vergaderend of thuis. Dat is in de
ware zin een “wandel met God”, en zo gebruiken we onze gedachten voor het positieve: Hem liefhebben
juist ook met ons verstand (Mat.22:37)…
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6)

Lees veel in Gods Woord, vooral over wie God is

Over Gods karakter te lezen zal ons helpen; in bv. de Psalmen staat veel geschreven (bv. Ps.8, 23, 51, 62,
84,91, 103, 116, 144 enz.), dat we in onze persoonlijke relatie met Hem zo nodig hebben. De Bijbel is een
geweldige toetssteen voor ons denken (Heb.4:12; Deut.11:18-20; Ps.119:102-105). De waarheden die we
zo met ons verstand ontdekken kunnen we onze ziel inprenten, zodat onze gevoelens die steeds meer gaan
opnemen (Joz.1:8). Leer verzen waar je vaak aan herinnerd wilt worden, of die belangrijk zijn in allerlei
omstandigheden, eens uit het hoofd (zoals 2Kor.5:17; Flp.4:4-8, 1Thes.5:14-22). Dat is een prachtige
manier om het je ziel in te prenten! Zo wordt niet alleen ons verstand steeds meer vernieuwd, maar ook
ons hele wezen (Rom.12:2; Ef.4:23-25). Het is ook een goede oefening om die Bijbelverzen echt toe te
passen. Vooral bij problemen in je denken kan die gehoorzaamheid ons leven een geweldige basis geven
en het totaal veranderen! Dat is een fantastische stap op weg naar persoonlijke vernieuwing...
Het kan ook helpen om eens een andere Bijbelvertaling te gebruiken. De Bijbel spreekt je dan weer
opnieuw aan. Dan is wel van belang, dat we ook echt gehoorzamen aan wat Gods Woord zegt; pas als we
doen wat er staat werkt de vernieuwing ook echt door. Die pure gehoorzaamheid kun je leren; het zal niet
altijd makkelijk zijn, en ons soms echt iets kosten. Maar als het zaad in de vruchtbare aarde van ons hart
valt en sterft (Joh.12:24-25; Rom.7:18; Flp.2:13), kan het veel vrucht voortbrengen.
Zelf ontdekte ik, dat elke persoonlijke opdracht van God ook een belofte inhoudt: nl. de belofte dat het
mij mogelijk is deze opdracht te gehoorzamen, omdat God ons daarbij ook de kracht geeft om die te uit te
voeren (Hand.1:8). Zo wordt alles wat de Heer opdraagt een enorme uitdaging: “Hoe gaat God dit ook nu
weer mogelijk maken?”.
7) Laat je vervullen door Gods Geest
De Persoon van de Heilige Geest is de enorme krachtbron die God ons geeft - een die ons verandert en
vernieuwt en aanstuurt en helpt en bemoedigt en - nog veel meer! (Ef.1:17-18; 3:16, 5:18-21; Jes.2:1-5)
We mogen hierom steeds weer vragen, niet als een eenmalige ervaring maar als levensstijl. Bid er dus
regelmatig om, bv. telkens als je je zonden bij de Heer gebracht en zijn vergeving daarvoor ontvangen
hebt. En als de Heer je geestelijke gaven heeft gegeven (1Kor.12-14; 2Tim.1:6-7), veronachtzaam die dan
ook niet! Juist door de Heilige Geest worden we vervuld met wijsheid en bezonnenheid, en dat hebben we
zo nodig om in ons denken (Rom.8:26-29; 1Kor.2:15-16; Flp.2:7-9) naar God toe te groeien en naar de
gezindheid van Christus.
Al in het Oude Testament wordt de Heilige Geest in verband gebracht met vergeving en vernieuwing
(Ps.51:11-15; Eze.11:17-20). En dat de Heilige Geest een centrale rol heeft in elke vernieuwingsbeweging
en opwekking heeft de kerkgeschiedenis sinds Handelingen 2:8 ons wel laten zien! Ook daar mogen we
God steeds om vragen.
Toch vergeten we dat vaak voor ons eigen leven. Vaak proberen we om de vruchten van de Heilige Geest
in eigen kracht voort te brengen, en geven we het na wat vruchteloze pogingen moedeloos op... Maar de
vruchten waar God naar verlangt worden alleen door de Heilige Geest die Hij in ons laat wonen
voortgebracht, niet door ons harde werk! (Gal.5:16, 22-23). Daarom mogen we ons naar die vervulling
uitstrekken en dicht bij de Heer leven in alles wat we doen.
Het is daarin belangrijk, al die plaatsen en dingen te mijden waar de Heilige Geest niet van houdt en die
ons tot zonde kunnen brengen (ook hier begint verleiding meestal eerst in ons gedachteleven!) - dingen
zoals bepaalde bars, programma’s op TV en internet; en ook verkeerde vrienden die ons beïnvloeden met
ideeën die niet naar Gods wil zijn. Ook óns accepteren ze dan niet ten diepste. Al moeten we daarvan
soms afstand doen, wat de Heilige Geest ons geeft is zo oneindig veel rijker! Heel fijn is het, de nieuwe dingen en inzichten die je leert - ook door de Heilige Geest - op te schrijven in
een schrift; dat is ook later een echte bemoediging en verfrissing; je kunt er nog eens over nadenken, en
het geleerde weer op nieuwe manieren toepassen. Ook anderen kun je er soms mee helpen…
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8) Let op je denken, het leidt tot keuzes…
De persoonlijkheid die je nu bent is voor een belangrijk deel zo gevormd door de keuzes die je in het
verleden hebt gemaakt… De persoon die je zult zijn in de toekomst, hangt dus niet alleen af van de
keuzes uit het verleden die je blijft vasthouden, maar vooral ook van de nieuwe keuzes die je nog gaat
maken. Dat biedt wel perspectief! Daarbij spelen je aanleg en gaven ook een rol; wie erg muzikaal is,
neigt eerder tot het nemen van pianolessen dan wie dat niet is. Het mooie is, dat God ons allerlei gaven
en talenten heeft gegeven die we mogen ontwikkelen, naar eigen keus.
Nu is het wel zo, dat we vaak niet echt vrij zijn in onze keuzes. Wie een tekort aan liefde heeft gehad,
richt zich bv. eerder op het opvullen van dat tekort aan liefde, dan iemand uit een warm nest. Daarop
hebben we niet altijd evenveel “grip”; maar wel kunnen we God vragen om ons hierin te helpen. Hij is
immers onze Raadsman, en Hij heeft onze toekomst in handen, en wil ons ook helpen bij een groei in
liefde naar anderen, en bij de vernieuwing van ons denken (Rom.12:2).
Zoals we zagen zijn onze keuzes gevolgen van ons denken. Jan groet mij niet - ik denk: wil hij me soms
niet zien? - en het resultaat is dat ik heel koel ben als hij me de volgende dag iets vraagt. Zulk denken
gebeurt vaak niet bewust, en vooral ook bij relaties is het interessant om je eens af te vragen: waarom heb
ik laatst die bepaalde keus gemaakt? Wat lag er in mijn denken? Waar heb ik moeite mee, en sinds
wanneer? Duw zulke gedachten niet langer weg maar schrijf ze bv. op in een notitieboekje - op rustige
momenten blader je er dan eens door, en legt ze aan de Heer voor. “Wat zijn Uw gedachten daarover?”
Dat geeft ons richting voor een rein en eerlijk denken, dat niet manipuleert maar dingen uitpraat en
uitkomt voor de eigen mening, de eigen zwakheid ook.
Ons denken gebeurt in stilte, en toch heeft het een strategische invloed op ons leven; het bepaalt de
richting die we inslaan naar de toekomst! Hoe vroeger in je leven een bepaalde keus is gemaakt, hoe
langer en hoe dieper hij ons kan beïnvloeden. Niet alleen omdat het langer geleden is, maar ook omdat we
op jonge leeftijd nog erg kneedbaar zijn. Het is ook daarom zo belangrijk, de Heer te dienen in onze
jeugd (Pred.12:1), en ons denken al vroeg door Hem te laten vormen tot een gezond en stabiel fundament
voor ons leven. Want het omgekeerde is ook waar: onze keuzes van vandaag bouwen aan ons denken van
morgen, ze vormen onze gevoelens en ons karakter.
Vraag je bijvoorbeeld eens af, “Sinds wanneer heb ik daar en daar moeite mee?” We komen dan soms uit
bij een oude keus van vroeger, die geen goede keus was. Ik weet nog goed hoe ik als tiener eens voor het
raam stond en, na een teleurstelling, tegen mezelf zei “Echt vertrouwen doe ik niemand meer, het doet
teveel pijn als je teleurgesteld wordt”. Die keus had een diepe invloed op mijn relaties en mijn interesse
voor mensen. Toen ik dat jaren later inzag heb ik die keus wel degelijk ongedaan gemaakt en opnieuw,
anders, gekozen.
Vergeving speelt daarbij een belangrijke rol. De personen die de teleurstelling in mijn leven hadden
gebracht heb ik moeten vergeven. Zo kwam er ruimte in mijn denken voor een nieuwe keus: om hen
positief te waarderen. Ik vroeg dan ook God om vergeving, dat ik mijn hart voor de mensen afgekoeld en
toegesloten had. Zo kwam er in mijn hart ruimte en warmte voor anderen, voor vriendschappen die dieper
gingen dan oppervlakkige kontakten. Door vergeving krijgen we van God de sleutel tot een nieuw en
anders denken: in plaats van vasthouden aan bitterheid en haat (een oude keus om negatief over iets te
denken en anderen te oordelen) komt er ruimte voor zachtmoedigheid en mededogen (en dat doet ook
jezelf zo goed). We kunnen er dus ècht iets aan doen!
Niet willen vergeven maakt dat we verder strompelen in het harnas van onze oude, allang naar het
onderbewuste weggezakte verkeerde keuzes. Zo kende ik een vrouw die zelf in een slordig gezin was
opgegroeid en zich daar erg voor had geschaamd. Ze had kunnen kiezen om te denken: “Wat vreselijk,
we komen uit een slonzig milieu, maar het is nu eenmaal zo en het zal wel nooit anders worden”. Ze was
dan hetzelfde pad ingeslagen als haar ouders. Ze deed echter het tegenovergestelde; ze koos ervoor dat
haar dit later nooit en te nimmer zou overkomen! Ze werd een pijnlijk nette volwassene, geen stofje
mocht er liggen. Onbewust was ze ten prooi gevallen aan een andere keus, een denken dat tot een
knellend harnas werd. Beter is het in zo’n situatie, om je ouders te vergeven. Er komt dan ruimte voor een
heel eigen levensstijl, waarin we ons niet laten leiden door het verleden, en ons daartegen niet afzetten.
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Door vergeving te geven én te ontvangen, en door ook onszelf te vergeven, groeien we in balans, in
ruimte om onze eigen vorm te vinden die bij onze persoonlijkheid past, en bij de gedachten die God heeft
voor ons leven. Het is een ruimte waarin we echt “onszelf” kunnen zijn en zó, als God ons in zijn
welbehagen heeft bedoeld!
9) Wees een positief element in je omgeving
In onze zo vaak negatief denkende en sprekende maatschappij kunnen we een verfrissing zijn door ons
zuiver en waarachtig denken, dat de ander opbouwt en bemoedigt, niet afbreekt en terneerdrukt. Dat doen
we door bv. Flp.4:4-9 praktisch uit te leven, al is het met vallen en opstaan. Ons gedrag zal dan een goede
invloed hebben op anderen, en op de sfeer in ons gezin of op het werk. Let daarbij vooral op je woorden;
verzen als 1Pet.4:11, Jak.1:19,26 en Luk.21:15 zijn een echte uitdaging! Dit zal je minder moeite kosten
als je leert, je hart te vullen met Gods gedachten van liefde en vergeving naar de mensen toe, en te
bouwen aan relaties. Doe dit alles biddend voor de mensen om je heen. Wees verder ook niet bang, nietChristenen om vergeving te vragen als je tegen hen hebt gezondigd (Mat.10:19-21; 12:35; Spr.16:23). Ik
heb er eens een vriendschap aan overgehouden...
Het is niet zo eenvoudig om te werken aan een goede sfeer, of om je gedachten rein te houden, als er in je
omgeving voortdurend schuine moppen getapt worden, of gespot en geroddeld wordt. We kunnen dan
door onze houding laten zien dat we daar niet van gediend zijn, niet zozeer door er tegenin te gaan (dat
werkt vaak averechts), maar door ons afzijdig te houden en zo nodig even weg te lopen. Daarbij kunnen
we ons beter positief opstellen, vooral ook door wat wèl goed is aan te moedigen (Ps.1:1; Flp.4:8;
Rom.12:21), de goede naam van anderen te bevorderen, hen te helpen, op te beuren en liefde te bewijzen.
Zo stimuleren we het tegenovergestelde: al wat rein en waar en liefelijk is.
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Appendix
Deze Appendix gaat wat dieper in op de richtlijnen uit de Inleiding van dit boek. Deze
punten kunnen ook worden behandeld in een Bijbelstudiegroep of huiskring, waar zo’n
onderwerp kan worden besproken aan de hand van de Bijbelverzen, met daarna ook de
gelegenheid voor discussie en om voor elkaar te bidden.
Een paar discussievragen zijn dus toegevoegd, als hulp ook voor de lezers thuis.
1. Sta in de eerste liefde tot de Heer
“Eerste liefde” betekent, dat Hij bovenaan je lijstje staat, dat je ervoor kiest Hem te kennen en lief te
hebben boven alle andere dingen in je leven, in echte toewijding en volgzaamheid aan Hem (Opb.2:4;
Mat.22:37-39; Joh.14:21-23; Rom.8:28; 1Joh.4:19-21; Luk.10:27). Voor zijn liefde zijn we immers
geschapen! Zoek de Heer Jezus, zijn aanwezigheid. Het is zo belangrijk daarvoor de tijd te nemen en aan
zijn hand op weg te gaan. De drukte en het rumoer van de wereld overschreeuwen dat vaak, en juist de
rust en verfrissing hebben zijn bij Hem te vinden. Verlies Hem als het Doel van je leven dus niet uit het
oog, en wees zuinig op je relatie met Hem. Hij heeft het allerbeste met je voor - houd er altijd aan vast dat
Hij liefde is! Zelfs als jij vindt dat je dat helemaal niet waard was…
Die liefdesrelatie met Jezus is verder de belangrijkste stap naar je innerlijke genezing en je geestelijke
groei - een groei dichter naar Hem toe en naar de ander. Daardoor gaan we onze problemen en onze
omgeving in het juiste perspectief zien, en zo is ook de eerste stap tot de oplossing al gezet. Van Hem ook
leren we, wat echte liefde inhoudt voor onszelf en anderen. Geloven we dit ook, of blijven we op allerlei
omstandigheden en mensen zien? Besef dat mensen vaak teleurstellen, maar God niet.
Vaak denken we “als ik dit maar had”, “als dat maar anders was”, en beseffen we niet dat daarin niet de
echte oplossing ligt - als dáárvan ons geluk moet afhangen blijven er immers nog allerlei andere dingen
over die ons verdrietig zouden kunnen maken. Echt geluk komt van de Heer Jezus, van de liefde en
vriendschap die Hij ons geeft, als het hoogste en enig echte Doel dat er is. Het is zo goed om dat niet
alleen te weten, maar ook te ervaren en veel in zijn tegenwoordigheid te komen in afhankelijkheid van
Hem (Ps.16:8). Het zal ons steeds sterker maken, ook in moeilijke omstandigheden, en het kan de dingen
van binnenuit veranderen.
Groepsbespreking:
(1) Weet je uit eigen ervaring, wat “eerste liefde tot de Heer” betekent? Kun je daar iets over vertellen?
(2) Ben je het contact met God wel eens kwijtgeraakt, en hoe kwam dat?
(3) Zijn er mensen die op dit punt graag voorbede willen in de groep?
2. Leg je toe op een actieve gebedsrelatie met je Hemelse Vader
Een gebedsleven dat zo natuurlijk is als ademhalen, dat wil zeggen: bespreek alle dingen met de Heer.
Overleg de kleine en grote beslissingen met Hem (1Thes.5:17; Ef.6:18). Draag bijvoorbeeld een gesprek
aan Hem op, doe met open ogen een schietgebedje in een moeilijke situatie, vraag zijn leiding bij een
beslissing, zijn raad bij het kopen van de juiste bril. Bid om zijn zegen voor de mensen om je heen, om
zijn vergeving voor een verkeerde gedachte, zijn liefde bij een moeilijke klant, en zijn wijsheid bij het
besteden van je tijd. De hele dag door kunnen we zo contact houden met onze hemelse Vader, de Koning
over al wat leeft! Hij ziet zelfs echt uit naar dat contact met ons… Hij is een hulp in nood, en wil ons ook
leren bidden - en dat hoeft beslist niet in moeilijke woorden (Mat.6:6-8)!
Natuurlijk is het goed de grote dingen “van levensbelang” bij de Heer te brengen en daar meer tijd voor
uit te trekken om op zijn antwoord te wachten. Maar ook in de kleine dingen van elke dag kan soms een
belangrijk stuk van zijn leiding schuilgaan. Dit is wat het betekent, te “wandelen met de Heer”, vanuit de
leiding die Hij geeft (Ps.37:3-6). We hoeven dan niet direct te wachten tot Hij duidelijk spreekt, daar is in
ons drukke leven vaak geen tijd voor; maar we betrekken Hem bij alle gebeurtenissen en dragen ze aan
Hem op - en blijven uitzien naar zijn stem.
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Groepsbespreking:
(1) Bid je ook voor kleine dingen, of alleen voor de heel grote?
(2) Een gebedsleven zo natuurlijk als ademhalen - hoe doe je dat, bij de dagelijkse karweitjes?
(3) Kun je iets vertellen over een verhoord gebed?
3. Streef naar intense gehoorzaamheid aan de Heer, ook in je denken
Dit is een van de belangrijkste sleutels om Gods waarheden te vinden (Joh. 14:15,15:10; 1Joh.5:9-12).
Vraag je af, “wat wil God nu ècht van mij?” Laat je hele verlangen erop gericht zijn, om Hem te
verblijden en de dingen voor Hem en uit liefde tot Hem te doen, wat het je ook kost. Vanuit die relatie
zullen we werkelijk vrucht kunnen dragen (Joh.15:5). Zorg dat er geen niet-beleden zonden (in woord of
daad, maar ook in je gedachten!) tussen jou en God instaan. Vraag liefst direct vergeving als je ontdekt
dat een zonde binnengeslopen is, al is het ook vaker op een dag. Hij ziet ons hart aan (1Sam.16:7b).
Ontvang dan ook bewust Gods vergeving daarvoor. Dat is het einde van alle schuld en schuldgevoelens!
Het is zelfs de basis voor de overwinning in je leven… Zo sluiten we ook de deur voor de vijand, die ons
wil aanklagen en door de deur van de zonde in je leven wil binnendringen.
Een praktisch voorbeeld: Als we moeite hebben met onreine gedachten, is het goed om telkens als we
onszelf daarop betrappen zo’n gedachte direct bij de Heer te brengen en Hem om vergeving te vragen.
Aanvaard dan ook die vergeving en dank Hem ervoor. Sluit je hart toe voor verkeerde praatjes of
televisiebeelden, en vraag ook daarvoor Gods reiniging. Besluit om het van nu af aan niet meer toe te
laten in je denken, door onreine dingen zo snel mogelijk bij God te brengen (een schietgebedje in
gezelschap, een wat langer gebed `s avonds). Je zult merken, dat als ook je kleine zonden in dit opzicht
zijn opgeruimd, je minder snel vatbaar wordt, en dat je méér overwinning hebt als er toch eens een aanval
komt.
Hoe komt het, dat we steeds weer aangevallen worden op allerlei gebied? De oorzaak ligt vaak in onze
denkwereld, onze fantasie, de gedachten die ons hart toelaat (Jak.1:12-15; 2Pet.2:7-9). Bedenk: je kunt er
vaak weinig tegen doen dat er gedachten in je opkomen, maar je kunt er wel voor kiezen om daar niet
verder op dóór te denken. Als je gedachtewereld minder bevlekt is met onreine ballast van vroeger (door
bv. verkeerde films of TV-programma’s) en jij je gedachten nu richt op wat goed en rein is (Flp.4:7-8),
dan zullen onreine gedachten minder vaak in je opkomen. Maar als de “bibliotheek van je gedachten” nog
vol onreine gebeurtenissen en herinneringen is, dan helpt het enorm om voor die vroegere gedachten over
verkeerde programma’s en boeken aan God vergeving te vragen. Grote schoonmaak dus, van binnen en
van buiten - misschien staan sommige verkeerde boeken en DVD’s nog in je kast? Gooi ze eruit!
God wil ons graag vergeven, en voor sommige dingen die ons denken erg hebben aangetast is het goed,
Hem ook te vragen om ons denken te reinigen van alle ongerechtigheid (1Joh.1:9). Bid bv.: “Heer, ik
denk nog steeds aan die akelige film terug. Wilt u mij vergeven, dat ik daarnaar heb gekeken, en ook dat
ik nog aan die onreine of gewelddadige beelden denk? Reinigt U mij daarvan, en wilt U mij helpen, mijn
gedachten op reine dingen te richten. Dank U wel dat U het me vergeven hebt”. Wonden die je goed
schoon houdt, genezen het snelst.
Laat je niet ontmoedigen, als je nog vaak terugvalt; blijf dicht bij de Heer Jezus en verheug je in zijn
vergeving (Kol.1:14). Je staat immers in een geloofsstrijd! Het is goed om telkens als er bv. onreine
gedachten komen actief aan de slag te gaan met praktische dingen: brieven, de tuin, de afwas, reparaties,
en al die andere zaken die blijven liggen. Even aan de slag, en je gedachten hebben beter nut! Verder wil
het wel eens helpen, onszelf te belonen als we een tijdlang intensief weerstand hebben geboden (laten we
zeggen, een maand of twee). Beloof jezelf bv. iets dat je al lang graag wilde hebben, als je in die periode
niet hebt “voortgeborduurd” op alles wat zich aandiende in je denken. Zo’n beloning wordt dan een
speciale bemoediging, telkens als je erop terugkijkt. Zo leren we uit genade te leven door telkens op te
krabbelen als we weer eens gevallen zijn. Geef het nooit op! We ervaren dan des te meer dat we niet
rechtvaardig worden door eigen kunnen, maar alleen door het offer van de Heer Jezus, en we leren
daardoor zijn vergeving ook echt aan te nemen, en hoe we in Hem (in zijn rechtvaardiging en in de relatie
met Hem) een nieuwe schepping zijn (1Kor.6:9-11; 2Kor.5:16-18). Wat heerlijk, dat ook onze heiliging
een gave van God is (1Kor.1:27-31), die ligt in de verlossing van Jezus Christus - die speciaal kwam om
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onze zonden te vergeven en die ons reinigt van alle, ja alle ongerechtigheid! Laten we dus niet bang zijn
om naar Hem toe te gaan voor die reiniging als we zijn gevallen; en laten we ons denken steeds meer
richten op al wat waar, rein en lieflijk is (Flp.4:8). Dan blijft er voor “rommel” als kritiek, bezorgdheid,
onreinheid enz. steeds minder ruimte over…
Groepsbespreking:
(1) Kun je iets vertellen van een ervaring, waarin je toch gehoorzaam was toen het je iets kostte?
(2) Zijn er nog punten, waarop je gehoorzaamheid moeilijk vindt, en waarom?
(3) Hoe ga jij om met verkeerde gedachten?
4. Vraag de Heer bij zonden direct om vergeving; vergeef ook jezelf, en heb jezelf lief
Als we ons aanwennen, om als we gestruikeld zijn direct om vergeving te vragen, dan wordt dit al gauw
een goede gewoonte. Ontvang dan ook die vergeving, en laat het niet bij belijden alleen! Het is heerlijk, je
schoongewassen te weten, rein voor God. Bid gerust telkens als je opkrabbelt na een val weer om de
kracht van de Heilige Geest; in eigen kracht kunnen we immers ons pad niet rein houden. Ik heb iemand
gekend die dit altijd trouw deed, telkens als hij zijn zonden bij de Heer Jezus had gebracht. Hij had niet
zoveel inzicht in wie de Heilige Geest eigenlijk was, maar zo begonnen de “geur van Christus” en de
vruchten van de Heilige Geest werkelijk zichtbaar te worden in zijn leven! We mogen de Heilige Geest
vragen, in die zojuist rein gewassen plekjes van ons leven binnen te komen.
Als je weet dat je geweten door God gereinigd is, is het makkelijker om van jezelf te houden en jezelf te
vergeven. Ook de Heer Jezus heeft je lief en vergeeft, en wij mogen net zo over onszelf denken als God
(Joh.3:16)! Vaak vergeten we dat God van ons houdt, ook nú; laten we er dan telkens weer bewust voor
kiezen ook van onszelf te houden. Wees het gewoon met Hem eens… .
Als je zo leert om jezelf echt te accepteren en lief te hebben, wordt het ook veel makkelijker de ander te
vergeven en lief te hebben om wie hij is (Mark.12:31-33; Rom.13:8-10; Joh.13:34-35; 1Kor.13:4-7). Het
is een soort nieuwe denkwijze die in je hart groeit! Dat werkt ook andersom: veel mensen die niet van
ons houden hebben nooit geleerd om van zichzelf te houden en blij te zijn met wie God ze gemaakt heeft.
Dit door te hebben zal ons hart zacht maken ook voor moeilijke mensen… Bemoedig hen, probeer het uit!
Als we geleerd hebben onszelf lief te hebben (Hfdst.5) en onszelf te zien zoals onze liefhebbende God
ons ziet - dat is meestal heel anders dan de wereld ons beoordeelt - zien we ook die ander beter vanuit
Gods liefdevolle perspectief. Door onze eigen ervaringen begrijpen we hem dan beter ook in zijn strijd,
en kunnen dan in echte liefde naast hem staan. Zo leren we van onze eigen liefdesrelatie met God ook hen
meer lief te hebben, en helpen zo de basis te leggen voor wat de Heer Jezus ook in hun leven kan doen.
Het aardige is dus: door te weten dat we vergeven en gereinigd zijn door Jezus’ bloed, gaan we onszelf
ook meer leren waarderen en respecteren. We gaan dan niet alleen onszelf maar ook anderen meer
waarderen en respecteren, en zij gaan op hun beurt ons weer meer waarderen en respecteren! We stralen
het als het ware uit, de sfeer wordt positiever, en anderen gaan daarin makkelijker mee, ook al kennen ze
misschien nog niet het geheim van de krachtbron die we in de relatie met de Heer Jezus hebben.
Groepsbespreking:
(1) Waarom mogen we onszelf liefhebben, is dat niet hoogmoedig? Heb je jezelf lief zoals God dat doet?
(2) Weet je ook echt, dat je zonden vergeven zijn? Wat doet dat voor je gevoel van eigenwaarde?
(3) Bid je elke dag om de kracht en hulp van de Heilige Geest? Wat weet je over Hem?
5. Volg een levensstijl van vergeving, naar iedereen toe die je tegenkomt.
Gods karakter is: vergeven - daarom stuurde Hij Jezus naar de aarde. De Bijbel heeft dan ook heel veel te
zeggen over vergeving (Mat.6:14; 18:35; Ef.4:32)! Als zijn volgelingen is het dan ook essentieel om te
vergeven… Laat dus geen enkele bitterheid toe in je gedachten, en als die er al zit door gebeurtenissen
uit het verleden, vergeef dan alle betrokkenen grondig en direct - vanuit een keus van je wil, ook al doen
je gevoelens vaak nog pijn. Veel wonden genezen met de tijd, maar bij sommige diepgewortelde pijn kan
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het nodig zijn om herhaaldelijk te vergeven, vooral als de gebeurtenis meer pijnlijke aspecten heeft die
nog steeds boven komen, of als de bitterheid een poging doet om terug te komen in ons denken. Kijk eens
objectief waar de ander fout was - soms zoeken we de schuld tevergeefs alleen bij onszelf en blijven met
de pijn zitten. Aarzel ook niet te vergeven als die ander heel erg fout zat; waar geen echte fouten zijn is
immers onze vergeving ook niet nodig! De ander is er innerlijk misschien nog niet aan toe om fouten
onder ogen te zien en te vergeven, of durft dat niet te uiten.
Belangrijk is, dat wij proberen met de ander daarover te praten, juist ook als de ander iets tegen óns heeft.
Het is best moeilijk de waarheid te ontvangen (Mat.5:23-24; 1Joh.4:20-21), en ook om andere mensen
dingen te zeggen, in plaats van die ander maar te ontlopen. Maar: soms moet het echt! - Dat is een stukje
risico lopen, sterven aan je brave image, en ook je eigen schuld daarin toegeven. We doen dat om de
relatie in stand te houden, en ook voor onze wederzijdse groei. Als we daar niet de moed voor hebben,
kan het helpen om raad en gebed te vragen aan mensen die we vertrouwen en die kunnen zwijgen. Is die
ander niet open voor een gesprek (of wil hij/zij niet vergeven), wacht dan een betere tijd af in een houding
van vergevensgezindheid, en laat beslist geen bitterheid of wrok toe in je hart! Draag die persoon met
problemen en al op aan God; Hij wil ook hun Herder zijn. Laat het dan verder los; zorg dat jouw hart rein
is in deze zaak, en geef het terug aan de Heer. Hij kan anderen gebruiken om die persoon te bereiken.
Anderen te vergeven is verder een belangrijke sleutel in de genezing van onze eigen pijngevoelens, en in
het uiteindelijk herstel van onze relaties. Ook ist het een krachtige stimulans om te bidden voor die ander.
Doe dan ook je best, ervoor te kiezen met je hele wil (het hart volgt meestal pas later!) om de ander lief te
hebben, te vergeven en te dienen. Dit liefhebben wil niet zeggen dat we die ander altijd sympathiek
vinden, maar wel dat we streven naar het beste voor die ander, en ons verantwoordelijk voelen voor zijn
welzijn. We hoeven dit niet te kunnen in eigen kracht, maar kunnen dat wel vanuit de relatie met de Heer
en de geborgenheid die we bij Hem ervaren. Hij is er blij mee als we zo zijn liefde uitdelen, juist ook als
het ons iets kost!
Groepsbespreking:
(1) Vergeven, hoe doe je dat in de praktijk? Kun je een paar eigen voorbeelden geven?
(2) Kun je anderen vergeven, ook als ze er niet om vragen en hun zonden niet onder ogen durven zien of
vergeten zijn? Hoe doe je dat?
(3) Heb je nog pijn uit het verleden? Zijn er mensen in je verleden, die jou iets hebben aangedaan zonder
dat je ze al hebt vergeven?
6. Zorg dat je relaties in orde zijn, voor zover je er ook maar enigszins zelf iets aan kunt doen.
Bij God staan relaties helemaal bovenaan! Hij offerde Jezus voor ons op om de relatie met Hemzelf te
herstellen. Doe dus je uiterste best voor relaties, als jij er zelf ook maar enigszins iets aan kunt doen
(Rom.12:14-21; Mat.5:44-45; ). Zegen de ander in je hart, houd het gesprek open naar die Mat.5:44-45
ander toe, en durf je kwetsbaar op te stellen. Verspreid een zegen om je heen waar je maar kunt, juist ook
naar hen die niet in tel zijn (Mat.25:40), en hang desnoods de “Gouden Regel” boven je bed (Mat.7:12)!
Geef de ander wat je zelf ook zou graag wilt in zijn situatie. Het is niet alleen nodig dat we de ander
geen kwaad doen, maar ook dat we hem goed doen (1Joh.2:10). We leren zo rekening te houden met de
gevoelens van die ander, en hem of haar te helpen vanuit de levenservaring die we zelf hebben opgedaan.
We herkennen bv. sneller dat de ander eenzaam is als we zelf hebben ervaren wat het is, en zijn dan ook
eerder gemotiveerd om die ander eruit te helpen! Soms kost ons dat iets: aan populariteit, aan kansen die
we zelf daardoor missen, of we voelen het in onze beurs… Maar als we daarin Gods leiding vragen
mogen we weten, dat Hij ons daarbij liefdevol helpt, en de situatie ten goede zal gebruiken (Rom.8:28).
Zo leren we liefde te geven zonder iets terug te verwachten, zelf de minste te zijn, ons leven te verliezen,
ons kruis op te nemen en Jezus te volgen (Joh.12:24-25). In ons vroegere leven kozen we voor succes,
populariteit, bezit, het “nummer één” zijn. Maar vanuit het leven met Jezus leren we te kiezen om de
ander hoger te achten dan onszelf, waar nodig zonde te belijden, en om anderen te dienen (Luk.22:24-27).
Ook leren we in het contact met Hem om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen, anderen te vergeven,
onbaatzuchtig te zijn, geduldig om te gaan met mensen die ons niet liggen en hen liefde te bewijzen.
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Laten we de duisternis niet beantwoorden met duisternis, maar daarin een licht zijn. Dan komt onze eer
niet meer van mensen, maar van God die in het verborgene ziet, en die ons een diepe blijdschap geeft
vanuit de relatie met Hem.
Groepsbespreking:
(1) Wat heeft goed gewerkt in jouw leven om relaties te versterken?
(2) Wat betekent de “Gouden Regel” (Mat.7:12) voor jou - hoe wil jij graag door anderen behandeld
worden? Doe je dat zelf al voor anderen?
(3) Zijn er relaties in je leven, waar je het op dit moment moeilijk mee hebt?
7. Overwin het kwade door het goede
Richt je op het goede in al je denken; wees positief naar anderen toe en opbouwend in al je woorden
(Rom.12:20-21; Luk.6:27-32; Jak.3:2-10;4:17; 1Kor.13:5;1Petr.4:11). Vaak is het beter te zwijgen, en de
goede naam van de ander te beschermen, ook al ben je het misschien niet in alle dingen met hem eens.
Dat wordt makkelijker als we het oordelen aan God gaan overlaten, en leren de ander in ons hart te
zegenen juist ook als de relatie stroef en moeilijk is (Mat.7:1-5; Joh.12:47). Het is met liefde, dat we de
weerstand doorbreken, het masker waar de ander zich misschien achter verschuilt.
Leer te handelen in de “tegenovergestelde geest”, met de kracht en hulp van de Heilige Geest; daar
mogen we steeds weer om vragen. God heeft ons niet een geest gegeven van kritiek, maar van voorbede;
niet van lafhartigheid maar van kracht, liefde en bezonnenheid (1Tim.1:7); niet van eigenbelang maar van
onbaatzuchtigheid. Het is daarom belangrijk, bij negatieve situaties en menselijke onhebbelijkheden, om
eens te bedenken wat je daarin aan goeds mist. Je kunt daarin dan zelf het goede voorbeeld geven! Zo
draag je bij aan de oplossing in die situatie, vanuit de kracht die de Heilige Geest je wil geven. Hij is de
Raadsman en Trooster bij uitstek, Hij is altijd bij ons en wil ons leiding geven. Zo leer je anderen te
steunen en te dienen, en je zult verbaasd zijn hoe blij je daarvan wordt! Bid eenvoudig of God je steeds
weer wil vervullen met zijn Heilige Geest en sta open voor zijn werk in je leven (Gal.5:22-23), zodat zijn
vrucht in je verder kan groeien.
Groepsbespreking:
(1) Heb je voor je eigen leven het kwade weleens overwonnen door het goede? Kun je daarvan vertellen?
(2) Weet je een situatie in je omgeving of je land, waarop dit principe kan worden toegepast?
(3) Heb je wel eens iets positiefs gedaan voor een tegenstander of vijand?
8. Houd je vast aan de waarheid, wat je gevoelens je ook wijsmaken; en tel je zegeningen.
De waarheid is, dat God je innig liefheeft en een oplossing heeft voor je nood. De waarheid van zijn
Woord is je houvast! Onze in het verleden soms scheefgegroeide gevoelens bedriegen ons makkelijk, en
zeggen bv: “waar is God toch in deze situatie, ik merk niets van Hem”. Dan kun je je richten naar de
waarheid van Gods Woord (niet naar die oude gevoelens), dus: ken je Bijbel! Plaats Gods gedachten
boven je eigen gedachten en emoties, met een bewuste keus van je wil, want het is zó belangrijk om je
vast te houden aan de waarheid (Joh.8:31-32; Hebr.12:12-13). Zo maak je een recht spoor voor je voeten
op het levenspad dat nog voor je ligt. Bedenk dat de rechtvaardige niet uit gevoelens leeft, maar uit het
geloof! Geloof is gewoon: je toevertrouwen aan God, bezig zijn met de waarheid van zijn Woord, en
doen wat er staat (Hab.2:3-4; Rom.1:17; Gal.3:11). Net als bij een handboek dus… We hoeven niet alles
te begrijpen, of speciale gevoelens te hebben, om gewoon te doen wat Gods handboek zegt.
Als je zo elke dag in de Bijbel leest, kijk dan steeds of er iets is dat je praktisch kunt toepassen, en werk
daar bewust aan. Kosten bepaalde verzen je moeite, dan kan het echt helpen om zo’n tekst uit het hoofd
te leren. Op onverwachte momenten heb je die waarheid dan paraat! Ook een Concordantie kan reuze
nuttig zijn. Zoek bv. wat woorden op die met jouw situatie te maken hebben, zoals: blijdschap, verlossing,
kracht, hemel, geduld… Dan vind je vaak verrassende antwoorden, en die methode kan je ook helpen en
zegenen als mensen om je heen (nog) geen antwoorden hebben.
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Gevoelens kunnen we dus toetsen aan de waarheid van Gods Woord, maar ook aan de dingen zoals die in
feite zijn gebeurd. Hebben we vanuit ons gevoelsleven te snelle conclusies getrokken over sommige
omstandigheden, zonder echte objectieve feiten? Wat doen we bv. als een kennis ons niet groet of uit zijn
humeur is; denken we dan direct: er is iets tussen ons, heb ik soms iets fout gedaan, ben ik uit de gratie, ik
zal dan ook maar niet meer groeten enz. (je herkent het misschien). En let op: zijn ook onze gedachten in
overeenstemming met de werkelijkheid zoals God die ziet? Die ander die ons niet groet is misschien
alleen verdiept in gedachten of heeft problemen… of hij is gewoon moe en heeft het zo druk dat hij zich
afsluit voor al het andere om zich heen... Onze verkeerde conclusies kunnen de relatie met zo iemand in
de weg staan; laten we de ander het “voordeel van de twijfel” gunnen, door die persoon lief te hebben en
aan God op te dragen (1Kor.13:13). Uiteindelijk is iedereen gevoelig voor echte liefde; het is een van de
machtigste wapens die we als Christen hebben.
Let verder goed op de lichtpuntjes, de goede dingen in je eigen leven. Ook die zijn een stukje waarheid!
Die goede dingen kun je inzetten om je heen; ze kunnen het verschil maken in een moeilijke situatie.
Wees er maar dankbaar voor aan de Heer; onze houding van dankbaarheid alleen al is een licht voor je
omgeving. En er is altijd wel iets waarvoor we God kunnen danken: zijn liefde voor ons, de schoonheid
van de schepping, zijn speciale gaven en mogelijkheden in ons (wees zuinig op jezelf!), de mensen en
dingen die hij ons heeft toevertrouwd, enz. Maak eens een lijstje van al die goede dingen in en om je
heen, kortom: tel je zegeningen! Als we daaraan veel aandacht geven, krijgt de zegen meer ruimte in ons
hart, en krijgen omstandigheden een veel positiever perspectief.
Tenslotte: Jezus zei dat Hijzelf de waarheid is - hoe verbazend dat in diepste zin de waarheid een Persoon
is (Joh.14:6). Een, die is opgestaan en leeft, en die we beter kunnen leren kennen. Een die ons liefheeft
en ons door zijn Heilige Geest in alle waarheid leidt. Hij zal je helpen om zo dat rechte spoor in je denken
en je gevoelens te maken.
Groepsbespreking:
(1) Wat zegt je verstand over God, en wat zeggen je gevoelens? Zijn er verschilpunten?
(2) Hoe kun je een juist gedachtenpatroon ontwikkelen?
(3) Welke positieve verandering zie je in je gedachten of gevoelens, sinds je Jezus hebt leren kennen?
9. Aarzel niet, anderen om raad te vragen, en waar nodig meer hulp te zoeken!
Van toegewijde, beproefde en betrouwbare mensen christenen kunnen we door hun levenservaring vaak
meer leren dan we denken. Misschien is er in je kerk een vertrouwd diaken, pastoraal team, een
kringleider of andere persoon die je respecteert en eens kunt benaderen als je met een probleem blijft
zitten... Soms zit bij ons de pijn heel diep, of zijn er dingen waar we zelf niet uitkomen; dan kunnen we
van hen vaak veel leren. Laat je daarin door God leiden en gebruik ook de diensten op zondag om zulke
mensen eens een vraag te stellen of een afspraak te maken. Ook kunnen we in Bijbelkringen of met
vrienden voor elkaar bidden; dat is vaak een enorme bemoediging.
Dit boekje geeft géén specialistische hulp, maar raad en bemoediging voor een paar gewone, “alledaagse”
moeilijkheden die elke Christen kunnen overkomen - zoals onzekerheid, werken aan relaties, innerlijke
vernieuwing… Maar als je in dit boekje niet het advies vindt dat jij nodig hebt, aarzel dan beslist niet om
verder te zoeken, óók in het professionele vlak!
Immers, dit boekje is niet bedoeld als vervanging van professionele zorg. De lezer draagt persoonlijk de
verantwoording voor het eigen welzijn, ook wat betreft de inhoud van dit boek; de auteur is niet
verantwoordelijk voor het gebruik daarvan, of aansprakelijk voor welke schade, letsel of risico’s dan ook,
persoonlijk of anderszins, als direct of indirect gevolg van de toepassing van de inhoud van dit boek.
Wens van de auteur is wél: Moge het boek tot zegen zijn…
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